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ААВВТТООРРДДЫЫОО  ББІІРРІІННШШІІ  ББААССЫЫЛЛЫЫММҒҒАА  ЖЖААЗЗҒҒААНН  ААЛЛҒҒЫЫ  ССӨӨЗЗІІ    

 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Ата Мейісімді, есекше Рахымды Аллаһтыо атымен баттаймын!  

 

Өзініо Қатиетті Кітабында:  
 ٔهلل ػهى انُبص حج انبٍج يٍ اطخطبع إنٍّ طبٍال ٔيٍ كفز فإٌ هللا غًُ ػٍ انؼبنًٍٍ

«Пныо жплына шаматы келген кітілес Аллаһ үшін Қағбаны зиясат 

етуге (қажылық жатауға) міндетті. Ал кім қасты келте, Аллаһ әлемдесге 

мұқтаж емет» («Әли Имсан» түсеті, 97-аѐт), - дер айтқан Аллаһқа мадақ! 

Сенімді хадитте жеткізілгендей,  «Сәтімдесіоді (псындауды) менен 

үйсеніодес, өйткені, ақиқатында, мен білмеймін, мүмкін, бұл меніо тпоғы 

қажылығым шығас», - дер айтқан Пайғамбасымыз Мухаммадқа, пныо 

рюкизат жанұѐтына, асдақты тахабаласына юсі пласға ықылатты 

жүсектесімен ілеткендесдіо баслығына Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын!  

«Қажылық» төзініо тілдік мағынаты – мақтат (қатд). Ал «умса» төзініо 

тілдік мағынатына келес бплтақ, пл «зиѐсат жатау» деген мағынаға 

нұтқайды.  Қажылық рен умса адам үшін өмісде біс-ақ сет жаталуға 

міндетті екеніне ғалымдас бісауызды келіткен. Умсаныо міндетті екеніне 

Жюбісейіл тусалы хадиттіо Ибн Хузайма келтісген сиуаѐты нұқтайды. Онда 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Жюбісейілдіо Итлам 

тусалы тұсағына бесген жауабында: «Қажылық рен умса жатау», - дер те 

айтады (Ибн Хузайма 21).  

Есеже: Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қажылықта 

іттеген амалдасыныо баслығы өз негізінде міндетті (уюжір) бплыр табылады. 

Өйткені, бісіншіден, Аллаһ Тағала пған қажылық жатауды бұйысды, юсі 

тпндықтан да пты уюжіртіо псындалу үлгіті де өз негізінде  уюжір бплыр 

табылады. Екіншіден, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) «Сәтімдесіоді (псындауды) менен үйсеніодес», - дер  айтты. Әсі 

негіз, ѐғни Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

бұйсығы, пны псындаудыо міндетті екеніне айғақ бплады, тек егес пты 

бұйсықты тесітке шығасатын қандай да батқа дюлел бплмата. 

 

Қажылық расызға айналатын шасттас 

 

1) Итлам.  

Яғни адам мұтылман бплуы кесек. Өйткені Аллаһ Тағала кюрісдіо 

құлшылық-ғибадатын қабыл етрейді. Бұған Құсан былай дер нұтқайды:  
 َ بَِ ُسوِنِهاوّلّلِاَ َ  اَ  َ َُ ْ ا َ ا ُْ  ََماِ ْ ُ ْ ا َ َ َ  ُُ ْ ا ِ َّالا َ َّالُ ْ اَ  َُ  وْا ِا
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«Пласдыо тасыр қылғандасы пласдан қабыл бплуына Аллаһқа және 

Пныо Елшітіне қасты бплғандықтасы ғана кедесгі бплады» («ют-Тюуба» 

түсеті, 54-аѐт). 

2) Ескіндік. 

Яғни адам құл бплмауы тиіт. Өйткені құлдыо мал-мүлкі пныо 

қпжайынына тиітті бплады, бұл тусалы Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын): «Егес бісеу мал-мүлікке ие бплған құлын батқа бісеуге 

татта, пныо мал-мүлкі құлды татыр алған адамныо меншігіне айналады», - 

дер айтқанындай.  Спндықтан да құлдыо мал-мүлкі бплмата, пл қажылықты 

жатай алмайды. 

3) Балиғат жатына тплу жюне ақыл-расатат (таклиф).  

      Алайда егес бала қажылық жатата, пнда пныо қажылығы етертеледі, 

бісақ пл пныо мпйнынан Итламныо (расыз) қажылығын түтісмейді. Оныо 

қажылығыныо етертелетініне имам Мутлим жеткізген (бісеу) Пайғамбасға 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жат баланы көстетір: «Оныо 

қажылығы етертеледі ме?», - дер тұсаған кезде, пл (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) «Иә, әсі таған да тауар бас!», - дер айтқаны тусалы хадит 

дюлел бплады.  

        Балиғатқа тплу ес адамдасда 3 белгініо, ал юйел адамдасда 4 белгініо 

бісеуініо райда бплуымен жүзеге атады: 1 - Пплляциѐ. 2 - Жыныттық 

мүшелесдегі түктес. 3 - 15 жатқа тплу. Әйелдесде де туса тплай жюне тағы 

біс белгі – бұл етеккісдіо келуі.  

      4) Құдісет (күш-қуат) (қудса). Яғни қажылықты жатауға дене жюне 

матесиалдық мүмкіндігі бас адам.  

Бұл мютеленіо 4 үкімі бас: 

1 – Дюулеті мен дентаулығы (қажылықты өтеуге) жеткілікті адам. Мұндай 

адам қажылықты өзі псындауға міндетті; 

2 – Дентаулығы бас, бісақ қасажаты жпқ адам. Егес қажылықты ақшатыз 

псындау мүмкіншілігі бплта, пнда пл  мұны іттеуге міндетті; 

3 – Дюулеті (қажылықты өтеуге) жеткілікті, бісақ дене тұсғыдан аусу адам. 

Ол өзініо пснына қажылық жатайтын адамға тиітті қасажатын бесуге 

міндетті; 

4 – Кедей (қажылық жатауға қасажаты жпқ) юсі аусу адам. Оныо 

мпйнынан қажылық міндеті түтеді.  

- Спндай-ақ матесиалдық мүмкіншілікке пныо қажылық тарасға кетес 

кезінде өз птбатына қасажат (нюрақа) бесір кетуі кесектігі де кіседі. 
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- Спндай-ақ адамға қажылық жатауы үшін зекет бесуге де бплады, өйткені 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Қажылық – 

Аллаһтыо жплынан», - дер айтқан. 

5) Әйел кіті үшін махсамныо бплуы. 

Махсамныо бплуы күш-қуат (құдісет) (қудса) мютелетіне қайта тіселеді. 

Әсі кімніо махсамы бплмата, тпл матесиалдық немете дене тұсғыдан 

мүмкіншіліктесі жпқ адам текілді бплады. Әйелдіо махсамдасына мына 

туытқандасы жатады: юкеті, юкетініо юкеті,  ұлы, ұл немесеті, туған бауысы, 

туған бауысы мен юркетініо (тіоілітініо) ұл балаласы, юкеті мен шешетініо 

бауысласы. Спндай-ақ махсамға пмысаумен емізудіо тебебінен махсамға 

айналғандас да жатады. Яғни түт юкеті, түт ататы, түт ұлы, түт немесеті (ұл 

бала), түт бауысы (түт ағаты немете ініті), түт бауысы мен юркетініо 

(тіоілітініо) ұлдасы.  

Спндай-ақ махсамға күйеуініо юкеті мен ататы, күйеуініо ұлы мен ұл 

немесеті, анатыныо күйеуі (егес пнымен еслі-зайырты өміс түсуді баттаған 

бплта), қызыныо (күйеуі мен) ұлы кіседі. 

 

Қажылықты кешіктісмей псындаудыо міндетті екендігі тусалы  

 

Бұныо дюлелдесі келетідей: 

1) Аллаһтыо мына төздесі: 
 ٔهلل ػهى انُبص حج انبٍج يٍ اطخطبع إنٍّ طبٍال ٔيٍ كفز فإٌ هللا غًُ ػٍ انؼبنًٍٍ

«Пныо жплына шаматы келген кітілес Аллаһ үшін Қағбаны зиясат 

етуге (қажылық жатауға) міндетті. Ал кім қасты келте, Аллаһ әлемдесге 

мұқтаж емет» («Әли Имсан» түсеті, 97-аѐт). 

2) Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) «Әй, 

адамдас, Аллаһ Тағала тендесді қажылықрен міндеттеді, ендеше, пны 

псындаодас!»  (Мутлим) деген төздесі. 

     Бұйсықтағы негіз пны бісден (кешіктісмей) псындау кесектігі бплыр 

табылады, тпндықтан да Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) тахабалас пныо ихсамнан шығу тусалы бұйсығын бісден 

псындамағаны үшін пласға сенжіген еді. 

3) Адам пны не күтір тұсғанын білмейді, пл пты жылы 

Аллаһтыо бұйсығын псындай алуы, ал келіті жылы пны псындай 

алмауы мүмкін.  

4) Аллаһ Тағала игілікке ұмтылуды бұйысыр, былай деді: 
  َ ْس َ ِ ُووْاوْنَ ْ َ واِا

«Жақтылықта біс-бісіонен пзуға тысытыодас» («юл-Бақаса» түсеті, 

148-аѐт). 
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     Ал  кешіктісу Аллаһтыо бұйысығына қайшы келеді.  

 

Қажылық сәтімдесініо ұлы астықшылықтасы тусалы 

 

Аллаһ Тағала былай дер айтты: 
ا اَلَاَر ََثاَ  َا ُُسوَقاَ  َاِجدَوَلا ِياوْنَحّجِاَ َ  ا َْ  َهُووْاِ ْناَخْ ٍ ايَْ هَْمهُا اوْنَحجَّال ْ هُوَ  ٌاا ََمنا ََ َضا ِ ِ نَّال ا َْشُ ٌ ا َّال اوّلّلُاوْنَحجُّ

وِااون َّالْ َو اَ و َّال ُوِ ايَ ا ُْ ِنياواَْن َ  ِا اَخْ َ اونلَّال اُ وْا َ ِ َّال  َ  ََل َّال

«Қажылық белгілі айласда псындалады. Кім пл айласда (ихсам 

байланыр) міндеттенте, қажылық кезінде әйелге жақындату, күнә іттеу 

және жанжал жпқ. Әй, ақыл иелесі! Нендей қайыс іттетеодес де, Аллаһ 

бұл тусалы біледі. Және азық алыодас. Негізінде, азықтыо жақтыты 

тақуалық. Әй, ақыл иелесі! Менен ғана қпсқыодас!» («юл-Бақаса» түсеті, 

197-аѐт).  

Абу Хусайсадан Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Жаман төз төйлемей, күнәлі әсі 

псынтыз еш нәсте жатамай, Аллаһқа қажылық жатаған адам анаты пны 

туған күнде қандай (күнютіз) бплта, тплай псалады». Әл-Бухаси 1521, 

Мутлим 1350. 

Спндай-ақ Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Амс ибн юл-Ат жеткізген хадитте былай дейді: «Итлам пған дейін бплғанды 

(күнюласды) өшіседі, қажылық пған дейін бплғанды (күнюласды) өшіседі, 

хижса пған дейін бплғанды (күнюласды) өшіседі». Мутлим. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ 

былай дер айтатын: «Умсадан кейін умсаны псындау пласдыо 

асаласындағы күнәласдыо өтеуі бплады, мінтіз қажылыққа келес бплтақ, 

пл үшін Жәннаттан өзге тый жпқ!». Әл-Бухаси 1773, Мутлим 1349. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ: 

«Кәсі адамныо, баланыо, әлтіздіо және әйел кітініо жиһады Қажылық рен 

Умса бплыр табылады!», - дер айтатын. Ән-Нютаи 2626. Хафиз юл-Мунзиси 

мен шейх юл-Әлбани хадитті хатан деген. 

Спндай-ақ Хутайн ибн ‘Алиден бісде біс кіті Аллаһтыо Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келір: «Мен қпсқақрын әсі әлтізбін», - дер 

айтқаны, бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Пнда 

шайқату жпқ жиһадты – Қажылықты псындауға атық!», - дер жауар 

бесгені жеткізіледі.  Әт-Табасани ‚юл-Аутатта‛ 4/4287. Хадит тахих. Қз.: 

‚Исуа юл-ғалил‛ 4/152. 

Әсбіс мұтылман Итламныо бет расызыныо бісі бплған пты ұлы сютімді 

псындауға міндетті, бұл, ютісете, қажылықты псындау мүмкіншілігіне ие, 

алайда пны ешбіс тебертіз кейінге қалдысыр жүсген адамға қатытты. 
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Өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер 

айтқан: «Расыз қажылықты псындауға атығыодас, өйткені, сатында, 

тендесден ешкім өзіне не кедесгі бплыр қалуы мүмкін екендігін білмейді!» 

Ахмад 1/314. Хадиттіо тенімділігін хафиз ’Абдул-Хаққ юл-Ишбили, юл-

Әлбани жюне Шу’айб юл-Аснаут саттаған. 

Ал ‘Умас ибн юл-Хаттаб мына қпсқынышты төздесді айтыр еткесткен: 

«Кім қажылықты псындау мүмкіндігіне ие бпла тұса пны псындамаған бплта, 

пныо қалай өлетінінде: хситтиан бплыр ра, әлде яһуди бплыр ра – айысмашылық 

жпқ!» Әл-Итма’или, Ибн Абу Шайба, Са’ид ибн Мантус. Хафиз Ибн Кютис 

итнадын тахих деді. Қз.: ‚«Тафтис» Ибн Кютис‛ 2/97. 

Бұдан қалта, бісауызды рікіс (ижма’) бпйынша, қажылықты псындау 

өмісде біс сет міндетті бплыр табылатындығына қасаматтан, көртеген 

имамдас қажылықты юс бет жыл тайын псындауды дұсыт көсген. Мұнымен 

плас Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келеті 

хадитіне түйенген: «Ақиқатында, Аллаһ Тағала: “Егес Мен Өзімніо 

құлымныо денетін тау еттем және пны кеошілікке бөлетем, ал бет жыл 

өтітімен пл Мені зиясат етрете, пнда пл игіліктен құс қалғандасдыо 

қатасынан!”, - дер айтады». Ибн Хиббан 960, Абу Йа’лю 1/289, ют-Табасани 

1/110. Хадиттіо тенімділігін имам Абу Зус’а, имам Ибн Хиббан, шейх Али юл-

Қаси, шейх юл-Әлбани, Абу Итхақ юл-Хууайни жюне Шу’айб юл-Аснаут 

саттаған. 

Ибн ‘Умас былай баѐндайтын: «Біз Аллаһтыо Елшітімен (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Мина өлкетіндегі мешітте птысғанымызда, бізге бісеуі 

антасласдан, ал екіншіті Сақиф суынан бплған екі адам келді де, тәлем бесген тпо 

птысды. Сптын плас: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті, біз таған тұсақ қпюға келдік‛, - деді. 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): ‚Егес қалатаодас, мен 

тендесге тұсағыласыо келген нәстелесіоді хабаслайын, ал егес қалатаодас, 

тендес мұны өздесіо айтыодас‛, - деді». 

Олас: «Уа, Аллаһтыо елшіті, хабасла», - деді. Сақафи антасға: «Сұса», - деді. 

Алайда пл: «Хабасла маған, уа, Аллаһтыо елшіті», - дер айтты. Ал Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: «Тен Қатиетті Мешітке 

басу мақтатында үйіонен шыққаныо үшін таған не (тый-тауар) 

бплатынын тұсау үшін келдіо. Тауартан кейінгі екі сакағат тусалы, (яғни) 

таған пл үшін не (тый-тауар) бплатынын білу үшін. Тафа мен Мәсуаныо 

асатын айналыр жүсу тусалы білу үшін. Асафатта тұсу тусалы, 

бағаналасға тат лақтысу тусалы, шашты қысу және Қағбаны айналу 

тусалы - птылас үшін таған не (тый-тауар) бплатыны тусалы!» Әлгі кіті: 

«Сені ақиқатрен Жібесгенмен ант етемін, мен дәл тпны тұсауды қалар 
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келгенмін», - деді. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): 

«Ақиқатында, тен Қатиетті Мешітке қасай жпл алыр үйіонен шықтао, 

теніо мінген жануасыо аяғын әс көтесген және түтісген тәтте, таған біс 

тый-тауар жазылады және біс күнәо кешісіледі. 

Қағбаны (жеті сет) айналудан кейінгі екі сакағатқа (намазға) қатытты 

айтас бплтақ, пнда бұл теніо Итмаил (райғамбасдыо)  ұсрақтасынан 

бплған біс құлға азаттық бесгеніодей. 

Тафа мен Мәсуа төбелесініо асатын айналыр жүсуге келес бплтақ, бұл 

жетріт құлды бптатумен бісдей.  

Теніо Асафатта тұсуыоа қатытты айтас бплтақ, пнда Аллаһ Тағала 

төменгі атранға түтір, ресіштелесдіо алдында мақтаныр, былай дейді: 

“Құлдасым Жәннатымды қалар, Маған әс жақтан шаштасы 

ұйралақтанған күйде келді! Егес пласдыо күнәласы майда таттасдыо, 

жаобыс тамшыласыныо және теоіз көбігініо танындай (көр) бплта да, 

Мен пласды кешісес едім! Әй, Меніо құлдасым, тендесге кешісім тый 

етілді!”  

Тат лақтысуға келес бплтақ, әсбіс татталған тат үшін теніо кіші күнәо 

кешісіледі. 

Құсбандығыоа келес бплтақ, бұл үшін таған Саббыоныо алдында ұлы 

тый әзісленген.  

Батты қысуға қатытты айтас бплтақ, әсбіс талшық шаш үшін таған 

игі іт жазылады әсі күнәо кешісіледі. 

Ал  теніо птыныо баслығынан тпо Қағбаны айналуыо тусалы айтас 

бплтақ, пнда тен күнәтіз бплған күйде тауар жатайтыо. Әсі птыдан тпо 

ресіште келеді де, қплдасын теніо иығыоа қпйыр, былай дейді: «Бплашақта 

таған жазылған нәстелесді псындай бес, өйткені бұсын бплған нәстелесдіо 

баслығы таған кешісілді!‛». Әл-Баззас 2/182, Ибн Хиббан 963, ‘Абдус-Раззақ 

8830. Хафиз юл-Мунзиси мен шейх юл-Әлбани хадиттіо тахихтығын саттаған. 

Қз.: ‚Сахих ют-тасғиб‛ 1112.  

 

Бісінші кеоет 

 

Ақиқатында, көртеген қажылас қажылықты псындау басытында пласды 

да, юсбіс жеке мұтылманды да баслық тыйым талынған (хасам) нюстелесден 

аулақ бплуға міндеттейтін құлшылық киіміне псанғанын мүлде тезінбейді. 

Сіз пласдыо қажылықты псындағанын, пныо сютімдесін жатар жүсгендесін, 

бісақ пласдыо бпйында қажылыққа дейін бплған күнюлі мінез-құлықтасдыо 

ешқайтыты өзгесмегенін көсе алатыз, ал бұл пласдыо қажылықтасыныо 
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Аллаһ тасарынан қабыл етілмеуін айтрағанныо өзінде,  таратыз бплғаныныо 

іт жүзіндегі дюлелі емет ре?! Отыған псай, юсбіс қажылық өтеуші птыны 

еттен шығасмауға юсі Аллаһ тыйым талған бұзақылықтас мен күнюласға бпй 

бесмеуге бас күші-жігесін таср етуге тысытуы қажет.   

Өйткені, ақиқатында, Аллаһ Тағала былай деді:   
 انحج أشٓز يؼهٕيبث فًٍ فزض فٍٍٓ انحج فال رفث ٔال فظٕق ٔال جذال فً انحج

«Қажылық белгілі айласда псындалады. Кім пл айласда (ихсам 

байланыр) міндеттенте, қажылық кезінде әйелге жақындату, күнә іттеу 

және жанжал жпқ»  («юл-Бақаса» түсеті, 197-аѐт).  

Белгілі айлас – бұл Шюуал, Зуль-Қада, Зуль-Хижжа.  

Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай 

деді:  «Кім әйеліне жақындатрай және күнәлі әсі псынтыз еш нәсте жатамай,  

(Аллаһ үшін) қажылық жатата, (үйіне) анаты пны туған күнде қандай 

(күнютіз) бплта, тплай псалады» (Бұл хадитті Бухаси жюне Мутлим 

келтісген). 

«Әйелге жақындату» дегенде бұл хадитте «жыныттық қатынат жатау» 

деген меозеледі.  

Шейх юл-Итлам Ибн Таймийѐ, Аллаһ пны сыхым еттін, былай деген: 

‚(Қажылық жатайтын адамға) тыйым талынған амалдасдыо асатында жыныттық 

қатынаттан батқа пныо қажылығын жасамтыз ететін еш нәсте жпқ.  Дәл 

тпндықтан да (жпғасыда келтісілген аѐтта) Аллаһ пты (амал) мен күнәлі іт (әл-

футуқ) іттеудіо асатын бөлір ажысатты. Ал (ихсам халінде бплған адам үшін) 

тыйым талынған қалған амалдасға, мыталы, кәдімгі (рішір тігілген) киім киюге 

және өзіне әтіс тебуге келес бплтақ, пнда пласды (пты кезде) райдалану күнәлі бплта 

да, баслық атақты имамдасдыо рікісіне тәйкет, плас бәсібіс қажылықты 

жасамтыз етрейді‛.  

Өз төзініо тпоында шейх юл-Итлам «Кажылық жатаушы іттеген кез келген 

күню пныо қажылығын жасамтыз етеді» деген ғалымдас да бас екендігіне 

нұтқайды. Ибн Хазм, Аллаһ пны сахым еттін, птындай ғалымдасдыо 

қатасында еді, юсі пл былай деген:  ‚Қажылық (жатар жүсгені) етінде бплған 

күйінде күнә жатау пйына келір, пны шынында да (ихсам халіне кісген тпо) 

Қағбаны расыз тауар (тауаф әл-ифада) жатауға және тат лақтысуға дейін  іттеген 

адам өзініо қажылығын жасамтыз етті‛. Әсі қасай бұл ғалым дюлел сетінде 

жпғасыда келтісілген аѐтты келтісді. Қз.: ‚Әл-Мухаллю‛(7/186), өйткені, 

сатында, бұл мютеле маоызды бплыр табылады.  

Жпғасыда айтылғандасдан қажылық жатаушы тасарынан жаталған күню 

пныо қажылығын не, бұл тусалы Ибн Хазм (Аллаһ пны сақым еттін) 

айтқандай, жасамтыз  ететіні, не күню асалатқан ететіні ар-айқын бплады. 
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Әсине, бұл күню қажылық жатар жүсмеген адамныо жатаған күнютімен 

талыттысуға келмейді, өйткені пл едюуіс қауіртілеу,  юсі тпл күнюні іттеген 

қажы жпғасыда келтісілген хадитте айтылғандай, ѐғни анатынан туылған 

тюттегідей күнюласынан тар-таза бплыр үйіне псала алмайды. Сөйтір пл өз 

қажылығын бүлдісір, пныо жемітін ала алмағандасдыо қатасынан бплады, 

ал пныо жеміті – Аллаһ Тағаланыо кешісімі! Ақиқатында, біз тек Аллаһқа 

ғана көмек тұсар жалбасынамыз!    

Отыны түтіндісір бплған тпо, мен ихсам киіміне псанған юсі тпнымен 

бісге пты күнюласдан бат тасту кесек екендігін мүлде ұғынбайтын 

адамдасдыо жазатын тек күшейтетін кейбіс күнюласдан тақтандысыр 

еткесткім келеді. Ал плас бұны өздесініо надандығы, айқын тпсақы 

бейқамдығы жюне өздесініо ата-бабаласына тпқыс түсде ілетулесі теберті 

ұғына алмайды.   

 

1. АЛЛАҺҚА ТЕСІК ҚПТУ 

 

Кейбіс мұтылмандасдыо батына түткен баслық қатісеттесдіо ішіндегі ео 

тпсақыты – бұл пласдыо бүкіл амалдасды жпѐтын тиратқа ие ео ауыс күню 

бплыр табылатын көрқұдайшылықтыо (шисктіо) мюнін түтінбеуі.  Аллаһ 

Тағала былай деді:  
 نئٍ أشزكج نٍحبطٍ ػًهك

«Егес Аллаһқа пстақ қпттао, әлбетте ғамалыо жпйылыр кетеді» ( 

«Зүмас» түсеті, 65-аѐт). 

Біз (Меккедегі) Қатиетті Мешіттіо жюне Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) Мешітінде бпла тұса шиск жатар жүсген көртеген 

қажыласды көсдік. Аллаһты ғана көмекке шақысудыо жюне Одан ғана 

жюсдем тілеудіо пснына плас райғамбаслас мен юулиелесге жалбасыныр 

дұға етеді жюне пласға нюзіс беседі. Ал Аллаһ Тағала былай дер айтты ғпй: 
 إٌ حذػْٕى ال ٌظًؼٕا دػبءكى ٔنٕ طًؼٕا يب اطخجببٕا نكى ٌٕٔو انمٍبيت ٌكفزٌٔ بشزككى ٔال ٌُبئك يثم خبً

«Егес пласға жалбасынтаодас, дауыттасыоды еттімейді. Мұбада 

плас еттіте де, тендесге жауар қайтаса алмайды. Тпндай-ақ Қиямет 

күні плас тендесдіо пстақ қптқандықтасыонан бат тастады. Тплық Ха-

басдас Аллаһтай таған ешкім түтіндісмейді» («юл-Фатыс» түсеті, 14-аѐт).  

Бұл тақысырқа қатытты аѐттас өте көр, бісақ біз пты кітартыо мақтатын 

еткесе птысыр, жпғасыда келтісілген аѐтрен еткесту сетінде шектелеміз, 

өйткені жүсегін Аллаһ Хақ Жплға талған адамға пты жеткілікті.  

Қажылық жатаушы адам птындай шискті шарағат рен дюнекеслік тілеу 

жюне Аллаһқа жақындау жплдасын іздеу дер атар жатар жатта, пнда 

Аллаһтыо Қатиетті Үйіне жаталатын қандай қажылық тусалы төз бплмақ?! 
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Кезінде көрқұдайшылдас пласға жалбасынатын, юсі өздесініо шисктесі мен 

Пюк Аллаһ Тағаладан өзгелесге жатар жатқан құлшылықтасын ақтайтын 

шарағатшылас мен дюнекеслес птылас емет ре?   
 ٔانذٌٍ احخذٔا يٍ دَّٔ أٔنٍبء يب َؼبذْى إال نٍمزبَٕب إنى هللا سنفى

«Тпндай Аллаһтан өзгені қамқпсшы және көмекші тұтқандас: "Біз 

бұласға Аллаһқа жақындаттыстын дер қана табынамыз" (, - дейді)» 

(«Зүмас» түсеті, 3-аѐт).  

Уа, қажылық жатаушы! Қажылыққа аттанудан бұсын тіз алдымен 

басынша тезісек бісқұдайшылықтыо шынайы мюнін юсі шискке жататын 

қандай іт-юсекеттес пты бісқұдайшылықрен тыйытрайтынын ұғыныр алуға 

міндеттітіз. Ал бұған тек Аллаһтыо Кітабын жюне Оныо Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетін пқыр-үйсену асқылы  қпл 

жеткізуге бплады, өйткені кім птыласға ілетте, тпл жетіттікке жетті, ал кім 

пласдан ауытқыта, тпл адатушылыққа түтті. Ал Аллаһ - ео жақты Көмекші!   

 

2. ТАҚАЛДЫ ҚЫСУ АСҚЫЛЫ ӨЗ-ӨЗІН ТӘНДЕУ  

 

Бұл күню, өкінішке псай, көртеген елдесдіо батыт десжаваласға еліктеуі 

теберті біздіо кезімізде мұтылмандас асатында кео тасалыр кетті. Бұл 

мұтылмандасдыо «Көрқұдайшылдасға ұқтамаодас: тақалдасыоды 

жібесіодес және мұсттасыоды қытқастыодас!», - дер айтқан Аллаһ 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ар-айқын тыйымына 

қасаматтан пты нюстеде пласға еліктей баттар, пты күнюні кюріслесден 

үйсенір алуына юкелді. Бұл тахих хадитті юл-Бухаси мен Мутлим жеткізеді. 

Батқа біс хадитте: «Кітар Иелесіне1 ұқтамаодас», - дер айтылған.  Аллаһ 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пты хадиттесінен шыға 

келе тақалын қысыр таттайтын мұтылман бісден біснеше күню іттеген 

бплады.  

Бісіншіті: Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тақал жібесу тусалы айқын бұйсығына бағынбау.  

Екіншіті: Кюріслесге ұқтар-еліктеу. 

Үшіншіті: Аллаһтыо жасатылытын бұсмалау, ал бұл Ібілітке  бағынумен 

байланытты. Оныо төздесі тусалы Аллаһ Тағала:  
 َٔيزَٓى فهٍغٍزٌ خهك هللا

«<мен міндетті түсде пласға Аллаһтыо жасатылытын бұсмалауды 

бұйысамын» («Нита» түсеті, 119-аѐт), - дер айтқан.  

Төстінші: Әйелдесге ұқтар-еліктеу. Ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

                                                           

1 Яғни ѐһудилес мен хситтиандас – сед. 
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игілігі мен тюлемі бплтын) мұндай күнюні іттейтін адамды лағынеттеді ғпй.2 

Бұл мютелелініо жан-жақты қасалуын «Некелетудіо Саф Сүннетке тюйкет 

юдебі» кітабынан көсе алатыз.   

Жиі жағдайда мынандай жағдайласды да көсуге бплады: көртеген 

қажылық өтеушілес қажылық кезінде ихсамда бплуласы теберті тақалдасын 

өтіседі де, ал ихсамнан шыққан тпо  Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) бұйысғандай шашын қысыр таттаудыо пснына, Аллаһтыо 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тақалды жібесу тусалы 

бұйсығына көз жұмыр, тақалын қысыр таттар жатады. Ақиқатында, 

баслығымыз Аллаһқа тюнбіз юсі Оған қайта псаламыз!  

 

3. ЕС КІТІЛЕСДІО АЛТЫН ТАҚИНА КИЮІ 

 

Біз алтын тақина киір, өздесін тюндер жүсген қажылық өтеушілесді де 

көсдік. Бұл мютелені зесттеу мұны іттейтін адамдасды үш тпрқа жіктеуге 

мүмкіндік бесді:   

Бісінші тпрқа мұныо тыйым талынғандығын жай білмеген адамдас 

жатады, юсі пласға біснеше хадиттесді, мыталы, «Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алтын тақина киюге тыйым талды» деген 

(юл-Бухаси жюне Мутлим жеткізген) хадитті жюне  «Ақиқатында, тендесдіо 

бісеуіо Тпзақтыо жаныр тұсған шпғына өзі ұмтылыр пны өзініо қплына 

талады!» деген (Мутлим жеткізген) хадитті жеткізтеоіз, плас пты күнюдан 

бісден бат тастады.  

Екінші тпрқа келес бплтақ, пған жататын адамдас бұл мютеленіо мюн-

жайын өте жақты біледі, бісақ бюсібіс өздесініо юует-құмаслықтасына еседі. 

Бұл жағдайда бізге Аллаһтан пласды туса жплға талуын тұсар, дұға етуден 

батқа еш нюсте қалмайды.    

Ал үшінші тпрқа жататын адамдас тыйым талынған нюсте іттер жүсгенін 

мпйындайды, бісақ плас киір жүсген тақиналасы неке тақинаты екендігін 

айтыр ақталады. Бұл тпслы мұтылмандас птыныты асқылы екі күнюға батыр 

жатқандасын өздесі байқамайды: бісіншіті – Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жпғасыда айтылған анық тыйымын 

бұзу, ал екіншіті – кюріслесге ұқтар-еліктеу, өйткені неке тақинаты бұсын 

                                                           

1 Ибн ‘Аббат, Аллаһ пласға сазы бплтын, былай дер жеткізген: «Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелдесге ұқтар-еліктейтін еслесді және еслесге ұқтар-

еліктейтін әйелдесді лағынеттейтін». Хадиттіо батқа нұтқатында: «Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелдесге ұқтар еліктейтін еслесді және еслесге ұқтар-

еліктейтін әйелдесді лағынеттеген», - дер хабасланады (юл-Бухаси жеткізген) - сед. 
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мұтылмандасға беймюлім бплатын, плас пты талтты кейінгі заманда ғана 

хситтиандасдан үйсенір алды. Бұл мютелені мен (шейх юл-Әлбани. – сед.) 

тплығысақ «Некелетудіо Саф Сүннетке тюйкет юдебі» кітабында қасаттысған 

бплатынмын, юсі мен батқа ғалымдасдан айысықша неке тақинатын кияге 

деген тыйым жалры тиратта екенін жюне пл мұтылман юйелдесге де қатытты 

екенін айтқан едім. Аталған кітартағы тиітті тасауды қасаоыз, өйткені бұл 

мютеле өте маоызды бплыр табылады.   
 

Екінші кеоет 

Қажылық жатауды ниет еткен юсбіс адамға пныо қажылығы тплыққанды 

жюне Пюк Аллаһ Тағала тасарынан қабыл бплуы үшін біз пнда псындалатын 

сютімдесді алдын ала Құсан мен Сүннетке негізделір үйсенір алуға кеоет 

бесеміз.  

Мен Құсан мен Сүннетке жүгінудіо қажеттілігіне нұтқағанымда, 

құлшылықтыо батқа түслесіндегідей, қажылық сютімдесіне қатытты да 

(ғалымдас асатында), келітреушіліктес бас екенін меозедім.  

Мыталы, қажылықтыо қай түсін псындауды ниет еткен жақтысақ: әт-

таматту’ты ма3, әл-қисанды ма4 юлде әл-ифсадты ма5? Оты мютелеге қатытты 

үш мазхабтыо біз пстақтататын рікісіне тюйкет қажылықтыо ео абзал түсі 

тек әт-таматту’ бплыр табылады, бұл рікісді имам Ахмад жюне батқа 

ғалымдас да жақтаған. Бұдан тыт, Ибн Хазм мен Ибн юл-Қаййим текілді 

кейбіс зесттеуші ғалымдас Ибн Аббаттыо жюне мұтылмандасдыо алғашқы 

буынындағы талиқалы тюлафтасдыо  тпоынан: «Қажылас өздесімен бісге 

құсбан шалатын малдасын айдар келмеген жағдайда әт-таматту` қажылығын 

жатау міндетті», - дер танаған. Бұл мютеле тплығысақ «юл-Мухаллю», ‚Заад юл 

Мю’ад‛  т.б. еобектесде қасалады.  

Дюл қазіс мен бұл мютелеге егжей-тегжейлі тесеодегім келмей тұс. 

Спндықтан да, Аллаһ Тағаланыо қалауымен, мақтаты ата-бабаласына немете 
                                                           

3 Редактпсдыо еткестреті: Әт-таматту’ қажылығы – кіші (умса) жюне үлкен  

қажылықты ізбе-із келетідей тюстіррен өтеу: Меккеге келген қажы ео алдымен умсаны 

өтейді де, тпдан тпо ихсам халінен шығады.  Кейін 8 зул-хижжада пл қажылық сютімдесін 

өтеу үшін қайтадан ихсамға кіседі. Егес қажылықты өтеуші адам құсбан шалатын 

малдасын өзімен бісге айдар келте, пнда әт-таматту’ қажылығын жатау сұқтат 

етілмейді. 
4 Редактпсдыо еткестреті: Әл-қисан қажылығы – қажылық рен умсаны келеті тюстіррен 

қпта өтеу: қажы ео алдымен умсаны өтер, тпдан тпо ихсам халінен шықрай жюне 

қажыласға жүктелетін тиітті тыйымдасды псындар, қажылықты псындау уақытын 

күтеді. 
5 Редактпсдыо еткестреті: Әл-ифсад қажылығы – умсатыз тек жалғыз қажылықты ғана 

жатау. 
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мазһабына тпқыс түсде еліктеу емет, ақиқатқа ілету бплған юсбіс ықылатты 

мұтылманға райдалы бплатын кейбіс жайттасға қытқаша тпқталыр өтемін.   

Спнымен, баттарқы, ѐғни қажылық енді ғана расыз етілген кезде, тахаба 

өз қалауы бпйынша қажылықтыо үш: әт-таматту’, әл-қисан немете әл-ифсад 

- түсініо кез келгенін таодай алғандығына күмюн жпқ. Спндықтан да Аллаһ 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласыныо 

асатында қажылықтыо пты аталған түслесініо бісеуін таодағандасы бплды, 

өйткені пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пласға птындай 

мүмкіншілік бесді. Бұл тусалы Айшаныо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) хадитінде былай дер хабасланатынындай:    «Біз Аллаһтыо Елшітімен 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге жплға аттандық, әсі пл: 

‚Тендесден кім қажылық рен умсаны жатағыты келте, пласды жатай бестін. 

Кім умсаны жатағыты келте, пны жатай бестін...‛, - деді» (Мутлим жеткізген).  

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын), бұл тусалы 

имам Ахмад жеткізгендей (6/245), пты төздесді тахабалас Зул-Хуләйфада 

алғаш сет ихсамға кісген кезде айтқан бплатын, алайда (пты жесде бплған 

кезде) Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)  пты тақысырқа 

байланытты тағы да біс нюстелес айтудан өзін ұттар қалды. Кейін, Меккеге 

жпл жүсу басытында, түслі жағдаѐттасда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) өзініо тахабаласына қажылықтыо ео жақты – әт-

таматту’ түсін ұтына баттады, бісақ пны талар та етреді, бұйысмады да. 

Бұл Меккеден пн миль қашықтықта псналатқан әт-Тан’имға жақын Сасиф 

деген жесде псын алады.   

Мыталы, хадиттесдіо бісінде Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) келеті 

төздесді жеткізген: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

өзініо тахабаласына: «Тендесдіо асаласыодағы өзімен бісге (айдар келе 

жатқан) құсбандыққа шалатын малы бплмағандас және умса жатауды 

қалағандас, тплай іттетін, ал кімніо өзімен бісге (айдар келе жатқан) 

құсбандыққа шалатын малы бплта, (бұлай) іттей алмайды», - деді».  (Кейін) 

Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді: ‚Оныо *өздесімен бісге (айдар келе 

жатқан) құсбандыққа шалатын малдасы бплмаған+ тахабаласыныо асатында 

птылай іттегендесі де, птылай іттемегендесі де бплды...‛  (юл-Бухаси жюне Мутлим. 

Төст бұсышты жақшаласдыо ішіндегі мютін Мутлимде келтісіледі). 

Кейіннен, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Меккеге өте жақын псналатқан Зул-Тууа деген жесге жеткен кезде, тао 

намазынан кейін тахабаласына: «Кім умса жатағыты келте, пны жатай 

бестін», - деді (Абдуллаһ ибн Аббаттыо төздесінен юл-Бухаси мен Мутлим 

жеткізген). 
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Алайда біз Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне 

пныо тахабаласы Меккеге кісір, Қағбаны алғашқы тауар (тауаф әл-кудум) 

жатаған тпо, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі) бплтын пласды 

әт-таматту’ қажылығыныо абзалысақ екенін меозейтін птыдан алдынғы 

үкімін псындауға шақысмағанын көсеміз. Жпқ, пл тахабаласға өзімен 

құсбандыққа шалатын малын (айдар)  келмегендес үшін әт-таматту’ 

қажылығын жатаудыо міндетті екенін меозейтін жаоа үкімді хабаслар, 

пласға қажылықтасын умса жатау үшін үзуді жюне ихсамнан шығуды 

бұйысды.   

Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) келеті төздесді жеткізді: «Біз 

Пайғамбасмен бісге (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (Мәдинадан) тек 

қажылықты псындауды ғана ниет етір, жплға шықтық. (Меккеге) жеткен кезде 

Қағбаны тауар жатадық, тпдан кейін Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) өздесімен бісге құсбандыққа шалатын малдасын айдар келмегендесге 

ихсамнан шығуды бұйысды, әсі өздесімен бісге құсбандыққа шалатын малдасын 

айдар келмеген (адамдас) птылай іттеді.    Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) әйелдесі өздесімен бісге құсбандыққа шалатын малдасын 

айдар келмеген бплатын, тпндықтан плас да ихсам халінен шықты...» (юл-Бухаси 

мен Мутлим). Туса пты нюсте тусалы Ибн Аббат жеткізген келеті хадитте де 

хабасланады:  ‚Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пласға 

қажылықты умса жатау үшін үзуді бұйысды. Бұл жайт тахабаласды 

азғантай абдысаушылыққа түтісді де, плас: «Уа, Аллаһтыо елшіті, ихсам 

халінен дәл қалай шығуымыз кесек?» , - дер тұсады.  Ол (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын): «Тплық», - дер жауар бесді (юл-Бухаси мен Мутлим). 

Жпғасыда аталған хадиттесден бөлек птыған ұқтат жюне тплығысақ 

баѐндалатын Жюбисдіо хабасы да бас, пл юсі қасай 33-45 тасмақтасда 

келтісіледі.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – сед.) былай деймін: пты тенімді хадиттес 

тусалы пй жүгісткен кез келген адамға, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) өзініо тахабаласына қажылықтыо кез келген түсін 

таодауға мүмкіндік бесген кезде, пл птылайша пласды қажылықты умса 

жатау үшін үзу тусалы жаоа үкімге дайындағаны айқын бплады, өйткені кесі 

бплған жағдайда  пл (ѐғни пты жаоа үкім – ауд.) пласдыо кейбісеуін қиын 

жағдайға талыр қпѐс еді. Мұныо үттіне, бұл тусалы екі «Сахихта» (юл-Бухаси 

мен Мутлимде) жеткізілетініндей,   жюхилиет (Итламға дейінгі надандық) 

кезінде «қажылық айласында умса жатауға бплмайды» деген тенім кео 

тасаған бплатын. Әсі птыған дейін де Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) үш жыл бпйы зул-кағда айында умса жатар, 
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мұндай рікісді жасамтыз еткеніне қасаматтан, юсі птыныо өзі жюхилиет 

кезініо пты бидғатын тесітке шығасу үшін жетір атта да, бюсібіс, 

тахабаласды жаоа үкімді қабылдауға дайындау қажет еді, юсине, Аллаһ бұл 

тусалы жақтысақ біледі. Оласды птыған дайындау басытында, пл ео 

алдымен пласға қажылық рен умсаны өтеудіо асатында таодау құқығын 

бесір, пласға птыныо қайтыты абзал екенін түтіндісді, ал тпдан тпо, біз бұл 

тусалы жпғасыда айтыр кеткеніміздей,  қажылықты умса жатау үшін үзу 

тусалы  кетімді бұйсық түтті.  

Отыны білір алған тпо, бұл бұйсық төмендегідей жағдайласға 

байланытты есекше міндетті тиратта екенін атар айту қажет:   

Бісіншіті: Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

бұйсығыныо негізі пны псындаудыо міндеттілігіне нұтқайды, тек пты 

бұйсықты тесітке шығасатын қандай да біс батқа дюлелдес бас бплатын 

жағдайласдан бөлек. Біз қасаттысыр жатқан жағдайдағы дюлел, кесітінше, 

пны саттауда.   

Екінші: Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тахабаласға (қажылықты умса жатау үшін үзуді) бұйысғанда, бұл тусалы біз 

жпғасыда төз еткеніміздей, бұл (бұйсық) пласдыо асатында аздар 

абдысаушылық туғызды. Ал егес бұл бұйсық міндетті тиратта бплмағанда, 

пл пласда абдысаушылық туғызбат еді, өйткені тіздесдіо өздесіоіз пныо 

таодау құқығын бесетін птыдан алдынғы үш бұйсықтасы тахабаласда 

птындай ютес туғызбағанын көсдіоіздес ғпй. Спнымен, Аллаһтыо Елшітініо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тпоғы бұйсығыныо тебебінен 

туындаған абдысаушылық тахабалас пны псындау міндетті екенін 

ұғынғандығына айғақ бплады.  

Үшінші: Айшадан (Аллаһ пған сазы  бплтын) жеткен тағы біс хадитте 

былай дер жеткізіледі: ‚... әсі пл меніо жаныма ызалы күйде кісді. Мен: «Сені 

кім ызаландысды, уа, Аллаһтыо елшіті, Аллаһ пны Отқа таттатын?», - дер 

тұсадым. Ол: «Тен меніо бұйсығымнан тпо адамдасдыо қпбалжыр тұсғанын 

тезбедіо бе. Егес мен псын алған нәстені алдын ала біле алғанымда, 

құсбандыққа шалатын малды өзіммен бісге айдар келмей, плас тияқты 

кейіннен ихсамнан шығу үшін, пны пты жесден алас едім», - дер жауар бесді 

(Мутлим, юл-Бюйһақи жюне Ахмад жеткізген). Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ызалануы пныо бұйсығы міндетті 

тиратта бплғанын дюлелдер тұс. Мұныо үттіне, Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ызатын тахабалас пныо бұйсығын 

псындаудан бат тастуы емет, өйткені бұл мүлде мүмкін емет еді, пласдыо 

қпбалжуы туғызған бплатын. Спндықтан да құсбандыққа шалатын малдасын 
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өздесімен бісге айдар келгендесінен батқаласы түгелімен  ихсам хюлінен 

шықты, бұл тусалы № 44 тасмақта төз бплады.   

Төстінші: Қажылықты умса жатау үшін үзу жайында қпйылған «Бізге 

(бұл) пты жылы ғана бұйысылды ма, әлде баслық заманда ма?» деген тұсаққа пл 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) таутақтасын айқаттысыр: «Умса 

Қиямет күніне дейін қажылыққа енді, әсі бұл тендес үшін мәогілікке, 

мәогілікке (бұйысылған)», - дер жауар бесді. Бұл тусалы №34 тасмақта 

айтылатын бплады. 

Бұл мютін умсаныо тпл кезден баттар қажылықтыо ажысамат біс бөлігіне 

айналғанына, юсі пты үкім кейбісеулес пйлайтындай тек тахабаласға ғана 

емет6, бүкіл мұтылмандасға мюогілікке дейін қатытты екеніне айқын дюлел 

бплады.  

Бетінші: Егес де Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) бұйсығы міндетті тиратқа ие бплмағанда, пнда пны тахабаласдыо 

біс бөлігі ғана атқасғаны жеткілікті бплас еді. Алайда біз Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жалры бұйсықрен шектелмегенін 

көсір тұсмыз. Жпқ, пл пты бұйсықты псындауды қызы Фатимаға да, 

юйелдесіне де нақты бұйысды, бұған екі «Сахихта»  Ибн ‘Умасдан 

келтісілетін Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзініо 

қпштату қажылығы кезінде юйелдесіне ихсамнан шығуды бұйысғанда, 

Хафта, Аллаһ пған сазы бплтын, пдан: «Ал тізге ихсамнан шығуға не кедесгі 

жатайды?», - дер тұсаған, ал бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын): «Мен шашымды (шаш жалтысатқыш затрен) желімдер 

алдым...», - дер айтатын хадит айғақ бплады. Ал Абу Мута, Аллаһ пған сазы 

бплтын, Йеменнен қажылық жатау үшін келгенде, Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пдан: «Тен қажылықтыо қай түсін 

псындауды ниет еттіо?», - дер тұсады. Ол: «Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) (ниет еткен қажылығын)», -   дер жауар бесді. 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пдан: «Ал тен өзіомен 

бісге құсбандыққа шалатын мал айдар алыр келдіо бе?», - дер тұсады. Абу 

Мута: «Жпқ», - дер жауар бесді. Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пған: «(Аллаһтыо) Үйін тауар жата, кейін әт-

Тафа мен әл-Мәсуаныо асатын тағи жата, тпдан кейін ихсам халінен шық...», 

- деді.  

Енді өзімізге өзіміз тұсақ қпйыр көселік: Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) қажылықты умса жатау үшін үзу тусалы 

                                                           

6 Біз «Бұл (бұйсық) тек тахабаласға ғана қатытты» дер айтатындасды №24 тасмаққа 

жатаған еткестреде тесітке шығасғанбыз.    
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бұйсықты юсбіс балиғатқа тплған мұтылманға жеткізу үшін тасыр еткен 

қызу тысытуласы пныо псындалуы міндетті екеніне нұтқау бплмайды ма?  

Уа, Аллаһ, ақиқатында, міндеттілік біз атағаннан да едюуіс кішілеу нюстемен 

пснатылады!   

Жпғасыда келтісілген куюліктес қажылықты әт-таматту’ үшін үзу 

міндетті екеніне айқын түсде нұтқайды. Сөйтір, птыған қасты бплған 

адамдас үшін, пты дюлелдесге мпйынтұнудан батқа еш нюсте қалмайды. 

Алайда плас птыған қайшы келулесін жалғаттыса беседі, ал пласдыо 

кейбісеулесі тірті «Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) бұл бұйсығы пныо тахабаласына ғана қатытты айтылған» деген 

төздесді айта баттады. Бісақ жпғасыда келтісілген дюйектесді назасға алған 

түсде мұндай мюлімдемелесдіо негізтіз екені ар-айқын бплады.   Ео тпоында 

кейбіс адамдас тірті бұл бұйсықтыо күші жпйылған дер айта баттады, 

алайда плас, уа, Аллаһ, өздесініо рікісілесін екі «Сахихта» жюне батқа да 

хадит жинақтасында келтісілетін «Бұған Умас, Утман жюне юз-Зубайс 

(Аллаһ пласға сазы бплтын) тыйым талған» деген хабасға негіздер, бісде-біс 

атауға лайықты дюлел келтісмейді.    

Бұған юстүслі жауар бесуге бплады:  

Бісінші: пты тыйымға жүгіну қажеттілігін тезінетін адам, бюсібіс бұл 

тусалы айтрайды, өйткені пныо мазһабы ют-таматту’ қажылығын жатауға 

сұқтат беседі. Сөйтір мазһабтасдыо бұл тұсаққа бесген жауабы біздіо де 

жауабымыз бплыр табылады.   

Екінші: ют-таматту’ қажылығын жатауға тыйым талуды Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласыныо көршілігі төгетін, 

мыталы, Али, Имсан бин Хутайн, Ибн Аббат т.б. тахабалас.  

Үшінші: ют-таматту’ қажылығын жатауға тыйым талатын рікіс, 

Сүннетті айтрағанныо өзінде, Аллаһтыо Кітабына қайшы келеді. Өйткені 

Аллаһ Тағала былай деді:   
 فًٍ حًخغ ببنؼًز إنى انحج فًب اطخٍظز يٍ انٓذي

«Ал кім үзілетін қажылық рен умса жатата7,  шаматы келетін 

нәстетін құсбан шалуға тиіт» («юл-Бақаса» түсеті, 196-аѐт).  

Бұл аѐттыо мағынатына Имсан бин Хутайн, Аллаһ пған сазы бплтын, 

нұтқар, былай деген: «Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) көзі тісітінде біз әт-таматту’ қажылығын жатаған едік, ал Құсанда 

(мұныо күшін жпятын) еш нәсте түтісілмеген еді, бісақ (кейін) біс кіті (яғни 

Умас) бұл тусалы өзініо қалаған рікісін білдісді». Бұл хадиттіо батқа біс 

нұтқатында: «<Ал Аллаһтыо Кітабында әт-таматту’ қажылығы тусалы аят 

                                                           

7 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни әт-таматту’ қажылығын жатата.  
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түтісілді де, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өмісініо 

тпоына дейін бізге пны жатауды бұйысды». Бұл хадиттесді Мутлим келтісген.  

Бұдан тыт, Умасдыо өзі де әт-таматту’ қажылығын жатауға бплатыны 

тусалы айтыр, өзініо тыйымы мен төгітін тек жеке рікісі екенін түтіндісген 

бплатын, өйткені пл әт-таматту’ қажылығы тек біс ғана теберрен жаталады 

дер пйлайтын. Мыталы, пл (Аллаһ пған сазы бплтын) (птыған қатытты) 

былай деген: «Мен Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және 

пныо тахабаласы пны (яғни әт-таматту’ қажылығын) жатағанын білемін, бісақ 

мен еслесдіо асак8 бұталасыныо асатында әйелдесімен жыныттық қатынат 

жатар, тпдан тпо баттасынан (ғұтыл құйынған) туы тамшылаған  күйде 

қажылыққа аттанатындасын құртамаймын». Бұл хадитті Мутлим мен Ахмад 

келтіседі.  

Бұл мютелені зесттеушініо назасын бұсатын жайттасдыо бісі – Умас 

(Аллаһ пған сазы бплтын) әт-таматту’ қажылығын жатауды құрталмайтын 

амал дер танайтын дюл пты теберті Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) қажылықты умса өтеу үшін үзу тусалы бұйсығын 

псындауға атықраған тахабаласдыо да көсгені.  Олас былай деген бплатын: 

«Біз тек қажылық жатау ниетімен қажы бплыр (жплға) шықтық. Бізге әйелдесіміз 

үшін бптану9 бұйысылған кезде, Асафатта тұсуға дейін төст-ақ күн қалған 

бплатын. Спндықтан да біз Асафатқа жеткен кезімізде, әйелдесімізбен 

жыныттық қатынат жатағанымыздан кейін аз-ақ уақыт өткен еді». Тплығысақ  

№ 40 тасмақты қасаоыз. Кейбіс тахабалас өздесініо қажылықтасы жайлы 

күмюндана баттағанда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) пласға былай дер жауар бесді: «Уа, адамдас! Аллаһтыо атымен 

ант етемін! Тендес мені білмейтіодес ме?! Тендес меніо тендесдіо 

асаласыодағы ео тақуа, шыншыл және талиқалы екенімді білетіодес ғпй.  

Ендеше мен тендесге бұйысған нәстелесді псындаодас, өйткені егес меніо 

өзіммен бісге (айдар алыр келген) құсбандыққа шалатын малым 

бплмағанда, мен де тендес тияқты ихсам халінен шығас едім». Тплығысақ № 

42 тасмақты қасаоыз.  

Сөйтір, бұл жайт бізге «егес Умас (Аллаһ пған сазы бплтын) адамдасдыо 

әт-таматту’ қажылығын псындауласын құртамаған кезде бісеу пған 

тахабаласдыо птындай төздесін жеткізір, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) жауабын етіне талғанда, пл қажылықтыо пты түсін 

                                                           

8 Асаб түбегінде өтетін бұта түсіндегі өтімдік, тпл өтімдіктіо талшықтасынан тіт 

тазалағыш таѐқшалас жаталады – ауд. каз. 
9 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни ихсам халінен шығыр, юйелдесімен жыныттық қатынат 

жатау.  
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құрталмайтын амал дер танауын қпйыр, адамдасға пны жатауға тыйым 

талмат еді» дегенде нұтқайды. Жпғасыда аталған факт пты өте құсметті 

тахаба Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пты 

түннеті тусалы немете пныо птыған қатытты айтқан төздесін  білмегеніне 

дюлел бплады. Ол (Аллаһ пған сазы бплтын) ижтиһад жатады да, қателетті, 

бісақ Аллаһ Тағала бюсібіс (пты шешімі үшін) пған біс тауар беседі, өйткені 

тек Аллаһ қана, ал тпдан тпо Оныо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) кемшіліктесден рюк.  

Кейбіс адамдас: «Сіздесдес келтісген әт-таматту’ қажылығыныо 

міндетті екендігін жақтайтын дюйектес, тпндай-ақ птыған қайшы нюстелесді 

тесітке шығасатын жауартасыоыз түтінікті юсі псынды–ақ. Бісақ 

халифаласдыо қажылықтыо батқа – әл-ифсад түсін жатауы тұсақ туғызады. 

Ал, ендеше, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ео 

көснекті тахабаласыныо амалдасы мен тіздесдіо жпғасыда айтқан 

төздесіоіздіо баслығымен қалайша үйлеттісуге бплады?», - дер тұсауы 

мүмкін.  

Бұған келетідей жауар бесуге бплады: жпғасыда келтісілген фактілесден 

ют-таматту` қажылығы тек өзімен бісге құсбандыққа шалатын малдасын 

айдар келмейтін қажыласға міндетті бплатыны ар-айқын бплады. Ал егес 

қажы өзімен бісге құсбандыққа шалатын малын айдар келте, пнда пған әт-

таматту` қажылығын жатау міндетті бплмайды, тірті тыйым талынады. Бұл 

жағдайда пл не әл-қисан қажылығын, не әл-ифсад қажылығын жатауы кесек 

бплады, бісақ әл-қисан қажылығын жатау абзалысақ. Отыдан шыға келе біз: 

«Ізгі халифалас әл-ифсад қажылығын тек өзімен бісге құсбандыққа шалатын 

малдасын айдар келгендігі теберті жатаған», - дер тұжысымдай аламыз. 

Мұндай жағадайда бұда ешқандай қасама-қайшылық жпқ!  

Жпғасыда баѐндалғанныо баслығын қпсытындылай келе, былай деу 

қажет: қажылық жатағыты келген юсбіс қажы ихсамға умса жатау ниетімен 

кісуге тиітті. Кейін, Сафа мен Мюсуаныо асатында жүгісу (тағи) сютімін 

жатар бплған тпо, пл шашын алу асқылы ихсамнан шығады. Зул-хижжа 

айыныо тегізі күні қажылық өтеуші қайтадан ихсам халіне кіседі, бісақ енді 

қажылық жатау ниетімен. Ал тәлбийя төздесін әл-қисан немете әл-ифсад 

қажылығын өтеу ниетімен айтқан адамға келес бплтақ, пл өзініо 

Пайғамбасына (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) мпйынтұныр, 

қажылығын умса жатау үшін үзуге тиітті, өйткені Ұлы юсі Құдісетті Аллаһ:  
 يٍ ٌطغ انزطٕل فمذ أطبع هللا

«Кім Елшіге мпйынтұнта, тпл Аллаһқа мпйынтұнады», - деді («юн-

Нита» түсеті, 80-аѐт).  
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Әт-таматту’ қажылығын псындаушы адам баслық тиітті сютімдесді 

псындар бплған тпо, не айт күні (ѐғни 10-зул-хижжада – сед.), не ют-ташсик 

күндесініо бісінде (ѐғни 11, 12 немете 13 зул-хижжада – сед.) құсбан шалуы 

кесек. Бұл қажылық сютімдесініо аѐқталуын білдіседі, ал құсбандыққа 

шалынатын малдыо қанын ағызу мюжбүслі, есіктіз амалды емет, Аллаһ 

Тағалаға деген шүкісшілікті білдіседі. Бұл тусалы Ибн юл-Қайим былай дер 

айтқанындай: «Өзініо мәні бпйынша бұл өз тұсғылықты мекенінде құсбан 

шалыр жатқан мұтылманныо құсбан шалуымен тео, әсі бұл амал пты күнде 

жаталатын тпоғы ғибадат сәтімі бплыр табылады. Спндықтан да, өзіне құсбан 

шалынатын малдыо қанын ағызуды қамтыған сәтім құсбан шалынатын месеке 

текілді». 

Бұл сютім Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

хадитіне тюйкет ео жақты амалдасдыо бісі бплыр табылады. Мыталы, пдан: 

«Амалдасдыо қайтыты ео жақты бплыр табылады?», - дер тұсағанда, пл: 

«Тәлбийяны қатты дауытрен айту және құсбандыққа шалынатын малдыо 

қанын ағызу», - дер жауар бесді. Бұл хадиттіо тахихтығын Ибн Хузайма, юл-

Хаким жюне юз-Зюһаби саттаған. Спндай-ақ юл-Мунзиси де пны хатан 

хадиттес танатына жатқызған. Қажы өзі құсбандыққа шалған малыныо 

етінен ауыз тяге тиітті, мұны Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) жатағанындай. Бұл тусалы тплығысақ № 90 тасмақта 

айтылатын бплады. Өйткені Ұлы жюне Құдісетті Аллаһ Минада құсбан 

шалынатын малдас тусалы:  
 فكهٕا يُٓب ٔأطؼًٕا انببئض انفمٍز 

«Пдан өздесіо де жеодес және жпқ-жітікке де жегізіодес», - дер 

айтты («Хаж» түсеті, 28-аѐт).  

Көртеген қажыласмен төйлетуіміздіо нютижетінде біз пласдыо әт-

таматту’ қажылығын жатаудыо абзал екендігін  білетініне қасаматтан, 

бюсібіс әл-ифсад қажылығын  жатайтынына, тпдан тпо қажылық біткеннен 

кейін, ют-Танимге аттаныр, пл жесден шыққан тпо тек өздесін құсбан 

шалумен міндеттемеу үшін, умса жатайтынына көз жеткіздік! Кетіслі 

екендігі айқын бплыр тұсған мұндай юсекет Ата  Дана Аллаһтыо 

Шасиғатына қасты келеді юсі шасиғатты айналыр өту мақтатымен 

жаталатын айла бплыр көсінеді. Аллаһ өзініо Даналығымен қажылықтан 

бұсын умса жатауды бұйысғанда, плас кесітінше іттейді, Ол әт-таматту’ 

қажылығын жатаушыласды құсбан шалумен міндеттеген кезде, плас бұдан 

қашқақтайды. Аллаһтан қпсқатын адамдас птылай іттейді ме?! Олас птыдан 

кейін де өздесініо қажылықтасыныо Аллаһ тасарынан қабыл бплуына жюне 

күнюласыныо кешісілуіне үміт етеді ме? Бұл екіталай, өйткені «сатында, 
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Аллаһ тек тақуаласдан ғана қабыл етеді» ( «юл-Мюида» түсеті, 27-аѐт), 

бісақ тасаодас мен қуласдан емет! 

Спндықтан да, уа, қажы, Рабыоыздан қпсқыоыз юсі баслық сютімдесде 

Пайғамбасыоыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетіне 

ілетіоіз – бюлкім, (тпнда ғана) күнюласыоыздан асылыр, анаоыздан жаоа 

туған тюттегідей пласдан таза бпластыз!  

 

Үшінші кеоет 

 

Құсметті қажы, Асафатқа аттанудан бұсын Минада түнемеуден, тпндай-

ақ Құсбан Айт күніне қасаған түні Муздалифада түнемей өтір кетуден тақ 

бпл, өйткені бұл Пайғамбасыоыздыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) батшалығыныо біс бөлігі бплыр табылады.  Бұл, ютісете, 

Муздалифада тао атқанша түнеуге қатытты, өйткені пл ғалымдасдыо ео 

дұсыт рікісіне тюйкет қажылықтыо тісектесініо бісі (сүкіні) бплыр 

табылады.   Өздесініо қызметтесі үшін тплығымен ақытын алыр жатта да, аз 

іттер көр табумен баты қатыр жүсген кейбіс «қажыласдыо гидтесі» дер 

аталатындасдыо тюнді төздесіне алданбаоыздас. Оласға тіздіо қажылықтыо 

баслық сютімдесін өтеген-өтемегеніоіз, пласды Пайғамбасыоыздыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетіне тюйкет псындаған-

псындамағаныоыз бюсібіс.     

 

Төстінші кеоет 

 

Құсметті қажы, тіз тпндай-ақ (Меккедегі) Қатиетті Мешітте де, батқа кез 

келген мешітте де намаз псындар тұсған адамныо алдын кетір өтуден тақ 

бплыоыз, өйткені пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер 

еткестекен: «Егес намаз псындар тұсған адамныо алдын кетір өтуші өзініо 

мпйнына қандай (күнә) алыр жатқанын білгенде, біс пснында қысық (күн, 

ай немете жыл) қпзғалматтан тұсу пл үшін пныо алдын кетір өтуден 

жақтысақ екенін түтінес еді»  (бұл хадитті юл-Бухаси мен Мутлим өздесініо 

«Сахих» жинақтасында жеткізген).10 Спндай-ақ, құсметті қажы, тізге 

алдыоызды қандай да біс нюстемен (тутсамен) бөгер алматтан намаз 

пқуыоызға бплмайды. Сіз намаз пқыр тұсған кезде адамдасдыо алдыоыздан 

                                                           

10 Аудасмашыдан (қаз.) - бұл (тыйым) намаз псындаушы мен пл тюжде жатайтын 

псынныо асатынан кетір өтетін адамға қатытты. Қз.: (шейх юл-Әлбанидіо) «Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) намазыныо тираттаматы» кітабы, «Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) намазыныо қытқаша мазмұндаматы».  
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кетір  өтуіне жпл бесмеу үшін, алдыоызға бөгет сетінде біс нюсте қпяыоыз 

қажет. Егес бісеу-місеу тіз бен бөгет асатынан өтуге талрынта, тіз пған 

кедесгі жатауыоыз кесек.  Бұған қатытты бісқатас хадиттес мен атаслас 

жеткізіледі, пласдыо кейбісеулесін мен төменде келтісемін:  

1. «Егес тендесден бісеу өзініо алдына ес тпқымныо астқы жағы тияқты 

біс нәстені қпйта, намазын псындай бестін және пныо асғы жағынан өтетін 

бісеуге назас аудасматын» 

2. «Егес тендесден бісеу адамдасдан тутсамен таталаныр намаз псындай 

баттата, ал батқа бісеу пныо алдынан кетір өткіті  келте, (намаз 

псындаушы) пны көкісегінен итесір жібестін әсі шаматы келгенше пған 

қастылық жататын, егес де әлгі (бісеу бағынудан) бат тастта, пл пнымен 

шайқаттын (ѐғни пны қаттысақ итесір жібестін – сед.),  өйткені пл – 

шайтан!» Бұл екі хадит те тахих бплыр табылады. Олас екі «Сахихта» 

келтісілген. Тплығысақ (шейх юл-Әлбанидіо) «Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) намазыныо тираттаматы»11 кітабын қасаоыз.  

3. Яхьѐ бин Кютис былай дер хабаслаған: ‚Мен Әнат ибн Мәликтіо 

Қатиетті Мешітке кісір, өзініо алдына (бөгет сетінде) біс нәстені қпйыр, пған 

жүзін қасатыр намаз пқи баттағанын көсдім‛. Бұл атасды Ибн Са’д тенімді 

жеткізушілес тізбегі (итнад) асқылы келтісген. 

4. Салих бин Кайтан былай дер хабаслаған: ‛Мен Ибн ‘Умасдыо Қағба 

алдына тұсыр намаз псындағанын әсі ешкімді өз алдынан  өткізбегенін көсдім‛. 

Бұл атасды Абу Зус’а юс-Рази ‚Тасих Димашқта‛(91/1), тпндай-ақ Ибн 

Атакис ‚Тасих Димашқта‛ (8/106/2) тенімді итнад асқылы келтісген. 

Бісінші хадит намаз псындаушыныо алдында бөгеттіо (тутсаныо) бплуы 

міндетті екеніне нұқтайды, юсі егес пл пны қпйған бплта, пнда бісеу пныо 

асғы жағынан өтте де – пқыты жпқ.  

Екінші хадит намаз псындаушы адам кез келген батқа адамға пны мен 

тутсатыныо асатын кетір өтуіне жпл бесмеуі қажеттігіне нұтқайды. Бұдан 

тыт, пты хадит намаз псындаушыныо алдын қатақана кетір өтуге тыйым 

талынғандығына нұтқайды, өйткені птыны жатайтын адам шайтан бплыр 

табылады.   

«Шайтан» деген лақар атқа лайық бплыр қажылықтан қайтқан адам 

қандай (нашас) үлетке ие бплғанын білте екен.   

Жпғасыда аталған хадиттесдіо екеуі де, тпндай-ақ пласдыо мағынаты 

жалры тиратқа ие юсі қандай да біс жеке мешітрен немете псынмен 

шектелмейді. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз 

                                                           

11 Редактпсдыо еткестреті: Аллаһтыо сахымымен бұл кітар «UMMAH» Батра үйі 

тасарынан псыт тілінде батыр шығасылды.  
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мешітінде хабаслаған бұл хадиттес ео бісінші кезекте Қатиетті Мешіт рен 

Пайғамбас Мешітін, ал тпдан тпо, юсине, батқа мешіттесді де қамтиды. Ал 

жпғасыда айтылыр кеткен екі атас, кейбіс «қажыласдыо гидтесі»  мен батқа 

адамдасдыо «Бұл тыйым Қатиетті Мешіт рен Пайғамбас мешітіне қатытты 

емет!» деген төздесінен айысықша, жпғасыда келтісілген хадиттесдіо 

Қатитетті Мешіттесге де қатытты екеніне нұтқайды. Сүннетте пты тюсізді 

тұжысымдасға негіз жпқ.  Спндай-ақ бұл тусалы бісде-біс тахабаласдан 

жеткізілмейді. Уа, Аллаһ, тек Мекке Мешітіне қатытты біс-ақ хадиттен батқа, 

алайда пныо жеткізушілес тізбегі тенімді емет юсі пған дюлел сетінде тілтеме 

жатауға бплмайды.  Бұл мютеле тплығысақ «Қажылықрен байланытты діни 

жаоалықтас (бидғаттас)» тасауында қасалатын бплады (№124 тасмақ).  

 

Бетінші кеоет 

 

Қадісменді ғалымдасымыз қажыласмен Қатиетті Мешіттесдегі жюне 

батқа да құт-бесекелі жеслесдегі бағалы кездету тағаттасын  пласға 

қажылықтыо қажетті сютімдесі мен пныо есежелесін Аллаһтыо Кітабына 

жюне Оныо Пайғамбасыныо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Сүннетіне тюйкет үйсету үшін райдалануласы қажет. Спнымен бісге бұл 

пласды тпл үшін бүкіл райғамбаслас жібесілген жюне Қатиетті Кітартас 

түтісілген Итламныо негіздесін, ѐғни бісқұдайшылықты натихаттаудан 

батқа жаққа бұсыр алыр кетреуге тиіт.  Бізге кездеткен көртеген қажылас, - 

пласдыо ішінде тірті өздесін ғалым дер танайтындасы да бас, - 

бісқұдайшылықтыо мюні жюне пнымен қандай шиск амалдасы тюйкет 

келмейтіндігі тусалы мүлде бейхабас. Спндай-ақ біз көртеген қажыласдыо 

мұтылмандасды, пласдыо түслі мазһабтасына жюне тпртасыныо көртігіне 

қасаматтан, ақида, фиқһ мютелелесінде, қпғамдық қатынаттасда, 

адамгесшілік тюсбиеде, таѐтатта, экпнпмикада, өмісдіо батқа да талаласында 

Құсан мен Сүннетке негізделген шынайы іт-юсекетрен айналытуға қайтасуға 

қатытты тплық талғысттық танытатынын да байқадық. Ал мұтылмандас пты 

шынайы негізге жюне пты Туса Жплға түйенбете, пнда қандай қайта өслеуді 

күтір, қандай поалу тусалы төз етуге бплмақ?!  Дюл тпндықтан да 

мұтылмандас өз іт-юсекеттесінен қпслық рен юлтіздіктен батқа ешқандай 

жемітке жете алмауда, ал біздіо кезімізде псын алыр жатқан жағдайлас 

птыныо айғағы бплуда. Әсі біз тек Аллаһқа ғана көмек тұсар 

жалбасынамыз!  
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Кейде ақиқатқа шақысу басытында азды-көрті дюсежеде айтытуға туса 

келір жатады, ал пл ео жақты үлгіде жүсгізілуге тиіт. Бұл тусалы Ұлы юсі 

Құдісетті Аллаһ былай дегендей:  
 ادع إنى طبٍم ربك ببنحكًت ٔانًٕػظت انحظُت ٔجبدنٓى ببنخً ًْ أحظٍ

«Сабыоныо жплына даналық және ізгі натихатрен шақыс, әсі 

пласмен айтытуды ео көскем үлгіде жүсгіз!» («юн-Нюхл», 125-аѐт). 

Әсі Аллаһ Тағаланыо  
 فال رفث ٔال فظٕق ٔال جذال فً انحج... 

«...қажылық кезінде әйелге жақындату, күнә іттеу және жанжал жпқ» 

(«юл-Бақаса» түсеті, 197-аѐт) деген төздесін дюйек сетінде келтісетін 

надандасдыо қастылықтасы тені птыдан қайтасматын, өйткені қажылық 

кезінде тыйым талынған айтыту, тек қажылық кезінде ғана емет, батқа да кез 

келген уақытта тыйым талынған  (пты аѐтта аталған) күнюлас тиѐқты. Олас 

келтісген қатиетті аѐт пдан алдын келтісілген, айтытуды ео көскем үлгіде 

жақты дюйектесмен жүсгізуді бұйысатын аѐттан айысықша, өтісік 

айтытуласға тыйым талады.  

Ибн Хазм, Аллаһ пған сақым еттін, былай деген (7/196): ‚Айтыту екі түслі 

бплады: бісіншіті – ақиқатқа жетелейтін міндетті (айтыту); ал екіншіті – жалған 

(айтыту). Ақиқатқа ұмтылыр айтытуды ихсам халінде де, пдан тыт та жүсгізу 

қажет, ал бұл Раббыныо жплына шақысуды, ақиқатты анықтар жалғанды 

тпйтасуға ұмтылуды білдіседі, өйткені Аллаһ Тағала: «Саббыоныо жплына ... 

шақыс», - деді. Туса тпл тияқты, кім ақиқатты анықтау үшін немете Аллаһ 

үшін емет, батқа біс нәсте үшін айтытулас жүсгізір, пты псайда өзініо ихсам 

халінде екенін білте де, қатақана түсде өтісікке жүгінетін бплта, тпл ихсам мен 

қажылықтыо қатиеттілігін бұзады, өйткені Аллаһ Тағала: «Қажылық кезінде 

< жанжал жпқ», - деді‛. 

Кейбіс талиқалы тюлафтас пты аѐтта аталған «жанжалдыо» аттасында 

қастылаттыо жүсегінде ашу-ыза туғызатын тастыт-кесіттес меозеледі деген. 

Оты рікісді қплдар, Ибн Қудама ‚юл-Муғниде‛ (3/296) бұл рікісдіо итлам 

ғалымдасыныо батым бөлігіне тиітті екенін айтқан.  

Бұл төздіо батқа да түтіндісметі бас: кейбіс ғалымдас, нақты айтқанда, 

Ибн Жюсис (ют-Табаси), тпдан тпо Ибн Таймийѐ ‚Мюжму юс-Ратаил юл-

Кубсада‛(2/361) жпғасыда келтісілген аѐттағы талат-тастыт жүсгізуге деген 

тыйым тек қажылық уақыты мен пныо сютімдесіне қатытты деген. Алайда 

біз пты аѐттыо аттасында тек пты мағына меозеледі дер етертемейміз, ал 

Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі!  

Алайда тпнымен бісге ақиқатқа шақысушы адам өз рікісін тпқыс түсде 

ұттанатын адамдасмен тастытудыо райдатыз екенін, ал тастытуды ұзаққа 

тпзыр жібесу псынтыз нюстелесге келтісетінін түтінгені жөн. Мұндай 
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жағдайласда птындай талат-тастыттасды қалдысған жақтысақ бплады, 

өйткені Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Мен 

өзінікі туса бпла тұса айтытуды таттаған адамға Жәннаттыо 

төоісегінен үйге (ие бплатынына) керілдік бесемін», - деген. Бұл хадитті Абу 

Дауд жақты итнад асқылы Абу Умамадан жеткізген, тпндай-ақ ют-Тисмизи 

де птыған ұқтат хадитті Әнаттан келтісір, пныо итнадын хатан деген.  

Аллаһ Тағала басша мұтылмандасға Оныо Пайғамбасыныо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетін үйсенуге жюне пған ілетуге 

көмек бестін! 

 

Мына нәстелесде күнә жпқ: 

Қажылық кезінде кейбіс қажылас төменде көстетілген нюстелесді күнюлі 

дер танайды, бісақ шындығында плас үшін бұл нюстелес сұқтат етілген 

бплыр табылады:  

1. Тірті қажеттілік бплмаған жағдайда да ғұтыл кұйынуға сұқтат 

етіледі. Ал ғұтыл құйыну, мыталы, ұсық шыққаннан кейін қажет бплады. 

Оты тұтта батқа матих тастуға да бплады. Екі «Сахихта» жюне батқа да хадит 

жинақтасында ‘Абдуллаһ бин Хунайннан, ‘Абдуллаһ бин юл-’Аббат рен юл-

Митуас бин Махсама Абуа деген жесде (бплған кездесінде) (біс мютеле 

бпйынша) рікіслесі келітрегені тусалы жеткізіледі.  ‘Абдуллаһ бин ‘Аббат 

ихсам халіндегі қажы батын жуа алатынын айтты, ал юл-Митуас бұған кесі 

рікіс білдісді.   

 (‘Абдуллаһ бин Хунайн былай деді): ‚Спнда ‘Абдуллаһ бин әл-’Аббат мені 

Абу Аййуб әл-Антасиге жібесді, мен пны жплықтысған кезде, пл (өзі жанында 

тұсған құдықтыо) бағаналасыныо асатында (өзгелесден) киімімен таталаныр 

ғұтыл алыр тұсған бплатын. Мен пған тәлем бесдім, ал пл: «Бұл кім?», - дер 

тұсады. Мен: «‘Абдуллаһ бин Хунайнмын. ‘Абдуллаһ бин әл-’Аббат мені тізге 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ихсам халінде бплған 

кезінде батын қалай жуғаны тусалы тұсау үшін жібесді», - дер жауар бесдім. 

(Меніо төздесімді еттір,) Абу Аййуб киімін ұттар, пны баты көсінетіндей етір 

төмен түтісді де, пған ту құйыр тұсған (адамға): «Құй», - деді, әсі әлгі кіті пныо 

батына ту құя баттады.  Кейін пл батын екі қплымен ытқалай баттады да, кейін:  

«Мен Пайғамбасдыо да (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) туса птылай 

іттейтінін көсдім», - деді‛. Бұл хадиттіо Мутлим жеткізген нұтқаты юл-

Митуасдыо Ибн ‘Аббатқа: ‚Мен енді ешқашан тенімен айтытраймын‛, - дер 

айтқан төздесімен аѐқталады.  

Әл-Бюйһақи Ибн ‘Аббаттан хатан итнадрен келеті хабасды жеткізеді: 

‚Кейде ‘Умас бин әл-Хаттаб (Аллаһ пған сазы бплтын), біз екеуіміз ихсам халінде 
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бплтақ та, маған: «Кел, туға түогийік те, қайтытымыз ауатыз көбісек 

тұсатынымызды білейік», - дер айтатын‛.  

Спндай-ақ Абдуллаһ бин ‘Умас да «Атим бин ‘Умас мен Абдуссахман бин 

Зәйд теоізде бплған кездесінде біс-бісініо батын туға батысыр, туға түогитінін, ал  

‘Умас пласға қасар, пласға төгіт білдісмейтінін» жеткізген.  

2. Батты қатуға сұқтат етіледі, тірті егес птыныо нютижетінде біснеше 

шаш  түтте де. Бұған Абу Айубтыо жпғасыда келтісген хадиті  айғақ бплады. 

Спндай-ақ Мюлик те (1/358/92) Умм Әлқама бинт Абу Әлқамадан жеткізген 

десекте, пныо былай дер айтқанын келтіседі: ‚Мен Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әйелі Айшаға ихсам халіндегі адам жайында 

«Оған өз денетін қатуға сұқтат етіледі ме?» деген тұсақ қпйылғанын еттідім. 

Айша (Аллаһ пған сазы бплтын):  «Қажы қатынуына, тірті қатты қатынуына 

бплады. Егес меніо қплдасым байлаулы бплыр, қатынғым келгенде, мен мұны 

аяғыммен іттес едім», - дер жауар бесді‛. Бұл атасдыо итнады хатан, өйткені 

пны саттайтын батқа да көртеген хабаслас бас. 

Шейх юл-Итлам Ибн Таймийѐ ‚юл-Мажмуа юл-Кубсада‛ (2/368) былай 

деген: «Егес ихсам халіндегі адамныо денеті қышыта, пл пны қатуына бплады. 

Спндай-ақ ғұтыл құйыну кезінде де біс-екі шаш түтір жатта, пныо пқаты жпқ».  

3. Қан алдысуға (хижама жататуға) сұқтат етіледі, тірті бұл үшін қан 

алатын жесден шашты қысыр таттауға туса келте де. Бұған Ибн Бухайнадан 

жеткізілетін «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ихсамда 

бплған кезінде Ләхйа Жәмал деген жесде пныо төбетін (тілір) қанын ағызды» деген 

хадит айғақ бплады (юл-Бухаси мен Мутлим). 

Шейх юл-Итлам Ибн Таймийѐ өзініо ‚юл-Мюнатик‛ (2/338) атты еобегінде: 

«Егес ихсам халіндегі адамныо денеті қышыта, пл пны қатуына бплады. Спндай-ақ 

пл баты мен денетініо батқа жеслесінен қан алдыса алады. Егес пты үшін шаштыо 

қандай да біс бөлігін қысу қажет бплта, пнда бұл «Сахихта» келтісілетін хадитке 

тәйкет сұқтат етіледі», - дер, пты жесде хадиттіо мютінін келтіседі. Әсі қасай 

пл былай жалғаттысады: ‚Өйткені қан алдысуды тек шаштыо қандай да біс 

бөлігін қысу асқылы ғана жатауға бплады ғпй. Спл тияқты ғұтыл құйынғанда да 

біснеше шаш түтір жатта, пныо пқаты жпқ, тірті пты нәсте дәл ғұтыл алу кезінде 

псын алды деген мығым тенім бплта да‛. 

Ханбали мазһабыныо ұттанымы птындай, бұл тусалы ‚юл-Муғниде‛ 

(3/306) айтылатындай, алайда пл жесде  юсі қасай былай дер айтылған: 

‚<бісақ бұл адам өтемақы бплатын амал (фидья) жатауы кесек‛. Туса тпл 

тусалы имам Мюлик те, батқа ғалымдас да айтатын. Ал Ибн Хазм пласдан 

айысықша, пты хадитті келтісгеннен кейін (7/257): «Ол (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) айыррұл немете фидья төлеу тусалы хабасламаған. Егес бұл 
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міндетті бплғанда, пнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бұл 

мәтелені назасдан тыт қалдысмайтын еді. Өйткені қалыо шашқа ие бплған 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) ихсам кезінде батты қысуға 

деген тыйымды бізге жеткізді ғпй». 

4. Хпш иіттес иіткеуге және тынған тыснақты алыр таттауға сұқтат 

етіледі. Ибн Аббат (Аллаһ пласға сазы бплтын): «Ихсамдағы адам (ғұтыл 

құйыну үшін) мпншаға кісуіне, тітін алдысуына, хпш иіттес иіткеуіне және 

тынған тыснағын алыр таттауына бплады», - деген.  Әсі қасай пл былай дер 

жалғаттысған: «Сендесді қинайтын нәстені алыр таттаодас, өйткені, 

ақиқатында, Ұлы әсі Құдісетті Аллаһ тендесге жара шектісуді қаламайды». Бұл 

атасды юл-Бюйһақи (5/62-63) тахих итнад асқылы келтісген. Туса птындай 

рікісді Ибн Хазм (7/246) ұттанған. Имам Мюлик, өз кезегінде, Мухаммад бин 

Абдуллаһ бин Абу Мюсиѐмнан пныо бісде ихсам халінде бплған кезінде 

Саид бин юл-Мутайибтан өзініо тынған тыснағы тусалы тұсағанда, Саид 

пған: «Оны кетір татта», - дер айтқанын жеткізген.   

5. Күннен шатысдыо (ралатканыо) ішінде, қпл шатысдыо аттында, 

машинаныо ішінде раналауға сұқтат етіледі. Ал қажыласды татитын 

автпбуттасдыо шатысын алыр таттау кесек дер етертейтін кейбіс 

мұтылмандасға қатытты айтас бплтақ, мұндай юсекеттес дінде юлемдесдіо 

Раббыты тыйым талған шектен шығушылық рен астық кетушілікке жатады. 

Мыталы, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тахабаласына Намисада өзіне асналған шатыс пснатуды бұйысғаны жюне 

өзі кейін тпған тпқтар псналатқаны тенімді түсде жеткізіледі (бұл тусалы № 

57-58 тасмақтасда айтылатын бплады). Спл тиѐқты Умм юл-Хутайн (Аллаһ 

пған сазы бплтын) келеті хадитті жеткізген: «Мен Аллаһтыо Елшітімен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге пныо қпштату қажылығы кезінде 

қажылық жатар жүсгенімде, пныо жанында Утама мен Біләлді көсдім. Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) үлкен бағанаға (Жәмсат әл-ақабаға)  

тат лақтысмайынша пласдыо бісеуі пныо түйетін жетектер, ал екіншіті пны өз 

киімімен артартан бүскер жүсді». Бұл хадитті Мутлим мен юл-Бюйһақи 

келтіседі. 

Спнымен бісге юл-Бюйһақи Нюфи’тіо мынандай мпйындауын да келтіседі: 

‚Ибн ‘Умас (Аллаһ пған сазы бплтын) ихсам халіндегі біс адамныо түйе үттінде 

птысыр, күннен бүскенгенін көсір,  пған: «Ихсамға кім үшін кісген бплтао, тпл 

үшін өзіоді құсбан еттей», - деді‛. Ал бұл атасдыо батқа біс нұтқатында Ибн 

‘Умас ихсам халінде бплған жюне күннен бүскенген Абдуллаһ бин Рабианы 

көсгені тусалы айтылады. Ол өзініо естпқымыныо пстатына ұзын тысық 
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пснатыр, пған киімін кесір қпйған бплатын. Ибн ‘Умас пны кездеттісгенде, 

мұны пған тыйым талды.   

Оты екі атасға қатытты мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо 

еткестреті) былай деймін: Ибн ‘Умасға Умм юл-Хутайнныо жпғасыда 

келтісілген хадиті жетреген бплуы мүмкін, өйткені пныо тыйым талған 

нюстеті, Аллаһ Елшітініо өзі (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

іттеген нюстеге қайшы келір тұс.   Отыған байланытты юл-Бюйһақи былай 

деген: ‚Сахабаныо айтқан төздесі мен іттеген амалдасы тусалы атас птындай, 

алайда Умм әл-Хутайннан жеткізілетін, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) өзініо іт-әсекеттесі тусалы куәлік бесетін хадит тахих бплыр 

табылады‛. Бұл «батымдық Умм юл-Хутайннан жеткен хадитте, юсі тпны 

батшылыққа алу кесек» дегенді білдіседі. Әл-Бюйһақи пты хабасды келтісген 

тасауды «Ихсам халіндегі адам өзініо батына тимейтін кез келген затты 

қплданыр, көлеокеде раналауына сұқтат етіледі» дер атағаны да жай емет‛12.  

6. Қажы өзініо изасын (белінен төменгі жағын псайтын матаны) 

аснайы белбеумен немете жай белдікрен, немете қажеттілік бплған 

кезде пны түйіндер байлау асқылы ұттауға сұқтат етіледі. Ихсамдағы 

адамға тақина, тағат, көзілдісік кияге сұқтат етіледі, өйткені птыған тыйым 

талатын хадиттес жпқ жюне птыныо сұқтат етілгеніне нұтқайтын кейбіс 

хабаслас бас. Мыталы, бісде Айшадан (Аллаһ пған сазы бплтын) 

қажыласдыо белдік тағыр жүсуі тусалы тұсағанда, пл: «Бұда не жамандық 

бас? Қажы өз ақшатын тенімді түсде тақтатын», - дер жауар бесген (бұл 

атасдыо итнады тахих). Табиғиндесдіо бісі бплған Атадан жеткен тағы біс 

атасда: «Қажы жүзік тағуына және белдік қплдануына бплады», - дер айтылады 

(бұл атасды юл-Бухаси «та’лик» түсінде келтіседі). 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: тағат 

рен көзілдісікке қатытты айтас бплтақ, бұған тыйым талатын мютіндесдіо 

бплмауы теберті,  тақина мен белдік кияге сұқтат етілгендей, пласды да 

кияге сұқтат етіледі.  
 ٔيب كبٌ ربك َظٍب

«Ал Саббыо еш нәстені ұмытрайды» («Мюсиѐм» түсеті, 64-аѐт).  

Аллаһ тіздесге жеоілдік қалайды юсі ауыстралық қаламайды. Ендеше, 

Аллаһ тіздесді Туса Жплға талғаны үшін Оны ұлықтаоыздас! Бюлкім, 

шүкісшілік етушілесден бпластыздас!  
                                                           

12 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: жпғасыда 

баѐндалғанныо баслығынан пқысманныо өзі де шейх юл-Итламныо (Ибн Таймийѐныо) 

«Ихсамдағы адамға пл Кім үшін ихсамға кісген бплта, Спған өзін құсбан етуі ео абзал бплыр 

табылады, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және пнымен бісге 

қажылық жатаған тахабалас тплай іттеді» деген төздесі қате екенін түтіне алады.   
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Шәууәл айыныо 15 күні, һижсаныо  1384 жылы 

 (17 ақран 1965 ж. – седактпсдыо еткестреті) 

Даматк 

Мухаммад Натысуддин әл-Әлбани 
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بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

Жю‘фас бин Мухаммад пныо юкеті былай дер айтқанын жеткізген: ‚Біз 

Жәбис бин ‘Абдуллаһтыо (пласдыо екеуіне де Аллаһ сазы бплтын) жанына 

келгенде, пл (қатындағы) адамдасдан өзініо алдына кімдесдіо келгені тусалы тұсай 

баттады. (Отылайша) пл маған дейін жетті.13 *Оныо тұсағына+ мен: «Мен - 

Мухаммад бин ‘Али бин Хутайнмын», - дер жауар бесдім. Спнда пл екі қплын 

меніо батыма қасай тпзды да,14 *алдымен+ жпғасғы түймемді, кейін төменгітін 

ағытыр, кейін алақанын меніо көкісегіме қпйыр, - тпл кезде мен балиғатқа 

тплмаған жатөтрісім15 бплатынмын, - : «Қпш келдіо16, уа, меніо бауысымныо 

балаты,17 тұсағыо келген нәстео тусалы тұсай бес18», - деді.  Мен  тпл кездесде зағир 

бплыр қалған *Жәбисге+ тұсақтасымды қпя баттадым. Намаздыо уақытыты 

батталған кезде, пл көсретіне19 псаныр пснынан тұсды, бісақ пл пны иығына 

жарқан20 тайын  *көсретініо+ шеттесі қайтадан өз пснына түте бесетін, өйткені 

пл шағын ғана бплатын, ал *Жәбисдіо+ жамылғыты пныо жанындағы *киім+ 

ілгіште *ілінген+ бплатын. Ол бізбен бісге намаз пқыды21, *тпдан тпо+ мен пдан: 

                                                           

13 Отыдан, бұған «Бізге адамдасға пласдыо жай-күйіне тәйкет тиіттітін бесу бұйысылған 

еді» деген хадит нұтқайтынындай, ‚адам пны зиѐсат етір келген қпнақтасмен өзін 

лайықты түсде  ұттауы үшін, пласмен танытуы, пласдыо атын, жай-күйін білуі абзал‛ 

деген райда алынады.  
14 Жюбис зағир бплатын.  
15 Отыда «бала хадит алыр жүсуші бпла алады, бісақ пл пны тек кюмелетке жеткеннен 

кейін ғана жеткізе алады» дегенге нұтқау бас (Итлам мютелетінде де туса птылай).  
16 «Масхабан» - «Қпш келдіоіздес» төзі түннет бплыр табылады, юсі егес адам пны 

Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ілету сетінде айтта, тпл үшін 

тауар алады. 
17 Отыда бөгде адамға (тікелей мағынада емет, халық ішінде қалыртатқан ғұсыр 

бпйынша) «балам», («інім», «аға» «қасындат», «юрке»,) «ата», «көке» дер айтуға 

бплатындығына нұтқау бас, өйткені бұл асабтасдыо юдет-ғұсры еді, юсі тахабалас птыны 

амал ететін.   
18 Отыда білім талар етушініо: «Менен тұсаодас», - дер айтуына сұқтат етілетіндігіне 

нұтқау бас . 
19 Қазақ тіліне аудасмашыныо еткестреті: псыт тіліндегі мютінде «пдеѐлп» дер 

келтісілген. 
20 Спндай-ақ бұған иықтасды ашыр намаз пқуға деген тыйым бас батқа да хадиттес 

нұтқайды.  
21 Жюбис намазда юусетті жабудыо ео төменгі мөлшесі қандай бплуға тиітті екенін 

тюжісибеде көстеткіті келді. Спндай-ақ хадитте зағир адамға ұйыр намаз пқуға 

бплатындығына нұтқау бас.  
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«Маған Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қажылығы 

тусалы баяндар бесіоіз», - дер тұсадым22‛.  

*Мухаммад бин ‘Али бин Хутайн птыдан кейін Жюбис+ таутақтасын бүгір, 

тпғыз танын көстеткенін жюне былай дер айтқанын *жеткізген+: 

1- ‚Ақиқатында, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

*Мәдинада+ тпғыз жыл бпйы бісде-біс сет қажылық жатамай тұсды23. 

2- Кейін пныншы жылы Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) *пты+ жылы қажылық жатауды ниет еткендігі тусалы адамдасға 

хабасланды.  

3- Әсі тпл кезде Мәдинаға көртеген адамдас келір жетті24 (хадиттіо батқа 

нұтқатында: «Жаѐу не көлікрен жүсе алатын бісде-біс адам (үйінде) 

қалмады», - дер жеткізіледі)25. *Адамдас пнымен бісге шығуға (үлгесу) үшін 

атықты, өйткені+ пласдыо баслығы Аллаһтыо Елшітімен (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) бісге жүсуді және пл жатар жатқан сәтімдесді қайталауды 

қалады26. 

4- *Жюбис былай деді: ‚Мен пныо (хадиттіо батқа нұтқатында: ‚Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бізге құтра жатар, былай деді...», 

- дер жеткізіледі): ‚Мәдина тұсғындасы үшін ихсамға кісу псны - Зул-

Хуләйфа27, батқа жплмен (Шамнан) келетіндес үшін – әл-Жухфа28, Исак 

                                                           

22 Сюлафтасдыо Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетін білір-

түтінуге деген ұмтылытына, тпндай-ақ тұсақ қандай үлгіде қпйылу қажет екендігіне 

нұтқау.  
23 Ғалымдас Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Мюдинаға 

кпныт аудасғанынан тпо һижсаныо пныншы жылы біс-ақ сет, ѐғни «қпштату қажылығы» 

дер аталыр кеткен қажық жатағанына бісауызды келіткен. Ғалымдасдыо юстүслі 

рікіслесін туғызған батқа «Қажылық қашан бұйысылды?» деген мютеле бплды.  Ғалымдас 

асатында бұған қатытты біснеше рікіслес бплған, пласдыо асатындағы ақиқатқа ео 

жақыны  - «қажылық һижсадан кейін тпғызыншы не, пныншы жылы расыз етілді» деген 

рікіс.   
24 120 мыоға жуық. 
25 Отыда бұйсықтағы негіз пны бісден псындау кесек екендігіне нұтқау бас.  
26 Отыда плас қисан қажылығын жатау ниетімен шыққандығына нұтқау бас. 
27 Зул-Хулюйфа – Мюдинадан алты миль қашықтықта псналатқан жес (Хулюйфа – бұл 

талдыо аты). 
28 Әл-Жухфа – Меккеден үш күндік (масахил) қашықтықта псналатқан жес. Шейх юл-

Итлам Ибн Таймийѐ өзініо ‚Мюжмуа юс-Ратаи’л юл-Кубса‛ еобегініо ‚Мюнатик юл-Хаж‛ 

(2/356) тасауында былай деген: «Бүл – бүгінгі күні бұзылыр кеткен Мухай’а атты еткі қпныт. 

Спған байланытты, қажылас ихсамға пған (жеткенге) дейін Раабиғ  деген жесде кіседі.  Ол батыт 

бағыттан келетін қажылас, мыталы, Шам (Сисиѐ, Ипсданиѐ, Палеттина, Ливан) және 

Мытыс тұсғындасы үшін  микат (ихсамға кісу псны – седактпсдыо еткестреті) бплыр 

табылады».  
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тұсғындасы үшін – Зат Исқ29, Нәжд тұсғындасы үшін – Қасн, ал Йемен 

тұсғындасы үшін – Яләмлам30»,31 - дер айтқанын еттідім"].  

5- *Жюбис былай деді: ‚Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) *зул-ка’да айыныо аяқталуына бет, не төст күн қалған кезде+32 жплға 

шықты]. 

6 – [және өзімен бісге құсбандыққа шалатын малдасды айдар алыр кетті]33.  

7 – Біз пнымен бісге *әйелдес және балаласмен қатас+ жплға шықтық.  

                                                           

29 Зат Исқ – Асаб жазисатындағы Нюжд рен Тихама аудандасын бөлетін псын бплыр 

табылатын мекен. Бұл жесден Меккеге дейінгі қашықтық қысық екі мильді құсайды, бұл 

тусалы ‚Әл-Фатхта‛ хабасланады.  
30 Ялюмлам – Меккеден екі күн қашықтықта псналатқан жес, бұл птыз мильді 

құсайды. 
31 Адамдас микатқа қатытты үш танатқа бөлінеді: 1 – (макки) хасам аймағында 

тұсатын жюне хасам шекасатында умса үшін ихсамға кісетіндес; 2 – хасам аймағыныо 

тыстында, бісақ микаттыо ішінде түсатындас – плас ихсамға өз үйлесінде кіседі; 3 – 

микаттыо тыстында тұсатындас (афакиян) – плас ихсамға микатта кісуге міндетті.  
32 Бұл Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) шаштасын тасар, хпш иіт 

теуір, ихсам киімін – «изас» (қажы белінен төмен жағын псар алатын мата – седактпсдыо 

еткестреті) мен «сида» (қажы иығына таттайтайтын мата – седактпсдыо еткестреті) 

кигеннен кейін псын алды. Туса тпны пныо тахабаласы да іттеді.  Ихсам киіміне, ѐғни 

изас мен сидаға қатытты айтас бплтақ, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) зарысанға (шафсан) бпѐлғаннан батқа еш нюстеге тыйым талмады.  Бұл 

тусалы Ибн Аббат айтқанын юл-Бухаси жеткізді. «Зарысанға бпѐлған» деген төздес 

зарысан тиѐқты тасы түтке бпѐлуды меозейді.  

Ибн Аббаттан жеткізілетін пты хадит микатка жетрей жатыр ихсам киімін кияге 

бплатындығына нұтқайды, көр адамдас птылай іттеуді дұсыт дер танамата да. 

Ихсамхаліне кісуді ниет етудіо үкімі бұдан өзгеше, біздіо рікісімізше, бұл (ниет) тек 

микатта ғана не бплмата, егес қажы ұшақта келе жатқан жюне микатты ихсам халіне 

кісуді ниет етуден  бұсын өтір кетуден қпсықта, пған жетуден тюл естесек жаталады.  

Спндай-ақ Шасиғат бпйынша ниетті тілмен айту (мыталы: «Уа, Аллаһ, ниет еттім<», - 

дер, т.т.т.  - седактпсдыо еткестреті) ихсамға кісгенде де, дюсет алудыо алдында да, намазға 

кісіткенде де, псаза ұттаудан бұсын да, құлшылықтыо батқа түслесін псындаудан бұсын 

да сұқтат етілмейді, өйткені ниет тек жүсекте бекітіледі. Ал ниетті тілмен айтуға келес 

бплтақ, бұл діни жаоалық (бидғат) бплыр табылады, ал «кез келген бидғат адатушылық 

бплыр табылады, әсі әсбіс адатушылық Птта (бплады)». Пайғамбасдан (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тенімді түсде жеткен нюсте – бұл ихсам халіне 

кісуден бұсын айтылатын ‚Ләббайка Аллаһумма умсатан уа хажан‛ (‚Міне, мен Сеніо 

алдыода, уа, Аллаһ, умса жюне қажылық (жатар тұсмын)‛) деген төздес. Ол (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пты төздесге тпқтады, юсі пласға еш нюсте қптрады,  

мұны шейх юл-Итлам Ибн Таймийѐ өзініо ‚юн-Нийѐ‛ («Мюжмуа юс-Рата’ил юл-Кубса», 1-

бөлім, 244-245 беттес) кітабында саттағанындай. 
33 Яғни, бұл тусалы екі «Сахихта» келтісілген Ибн Умасдыо хадитінде келтісілетіндей, 

Зул-Хулюйфадан. 
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8 – Сөйтір Зул-Хуләйфаға жеттік34. Спл кезде Атма бинт Умайт Мухаммад 

бин Абу Баксды бптанды35. 

9- Ол өзініо не іттеу кесек екенін тұсау үшін Аллаһтыо Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) адам жібесді.  

10- [Спнда+ пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: ‚Ғұтыл 

құйын, тптын (мақта тплтысылған енді матамен) қан ағыр жатқан жесіоді 

байлар татта да, тпдан тпо ихсамға кіс‛36. 

11- Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

мешітте [тплық үнтіздік тақтар,] 37 намаз пқыды 38. 

                                                           

34 Микаттас екі түслі бплады: уақытрен байланытты микат жюне псынмен байланытты 

микат. Уақыт микатына келес бплтақ, бұл үш айлас (шюуал, зул-қағда, зул-хижа). Әсі 

тпндықтан да егес адам тәматтуғ қажылығын жатағыты келте, пнда пған қажылық 

айласыныо бісінде умса жатау кесек бплады. Ал егес пл умсаны батқа кезде жатаған 

бплта жюне Меккеде қажылық батталғанға дейін қалта, пнда пған ифсад қажылығын жатау 

жақтысақ бплады. Әсі бұл Ибн Таймийѐ мен төст имамныо рікісі.  

Ал псынмен байланытты микаттас: 1-Зул-Хулюйфа, 2-Әл-Жухфа, 3-Зат Исқ, 4 – Қасн, 

5 – Ялюмлам 
35 Атма бптанатынын білетін еді, бісақ птыған қасаматтан бюсібіс (жплға) шықты, юсі 

пты (жайт) қажылық пны жатауға мүмкіндік райда бплған кезден баттар бісден расыз 

бплатынына нұтқау бас. 
36 Отыда юйел кітіге етеккісі (хайыз) немете бптанғаннан кейінгі қаны келген кезінде 

микатты ихсам халіне кісмей өтуіне бплмайтынына нұтқау бас.  Спндай-ақ птыда пл 

ғұтыл құйынуы қажет екендігіне де нұтқау бас.  

Ғұтыл тпндай-ақ батқа адамдас үшін де шасиғатрен заодаттысылған, бұған Ибн 

Умасдан жеткізілетін мына тенімді хадит нұтқайтынындай: «Ақиқатында, егес адам 

ихсамға не Меккеге кісгіті келте, ғұтыл құйыну Сүннеттен». Бюйһақи, Хаким т.б. 
37 Яғни Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) намаздан тпо талбийѐны 

айтрады. Ол пны, бұл тусалы келеті тасмақта айтылатынындай, тек өзініо түйетіне мінген 

тпо ғана айтты. 
38 Бетін (зухс) намазын. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Мюдинадан екінті (атс) намазын пқыр шыққан бплатын. Зул-Хулюйфаға жеткеннен тпо, пл 

адамдасды күтір тұсғанда ақшам (мағсиб), құртан (‘иша), тао (фюжс) жюне бетін (зухс) 

намаздасын (тпл жесде) пқыды. Бұған баслық хадиттесдіо жиынтығы нұтқайды. Әсі 

птыда егес адам микатқа бет уақыт намаздыо бісеуініо уақыты кісгенде жетір келте, пнда 

пл ихсамға расыз намазын псындар бплғаннан кейін кісу кесек екендігіне нұтқау бас. Ал 

ихсам үшін псындалатын намазға қатытты айтас бплтақ, бұл – бидғат.  

Батхада ихсам теберті  емет, пты алқартыо астықшылығы теберті екі сакағат намаз 

псындау шасиғатта заодаттысылған. Мыталы, юл-Бухаси ‘Умасдан (Аллаһ пған сазы 

бплтын) пныо былай дер айтқанын жеткізеді: ‚Мен Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) Уади әл-‘Ақиқта былай дер айтқанын еттідім: ‚Бүгін түнде маған 

Саббымныо елшіті келді де: «Пты бесекелі уадиде намаз пқы да: ‚Умсатан фи хәжатин‛ 

*Умсаны қажылықтыо ішінде (псындаймын)»+, - дер айт», - деді‛  (пты хадиттіо батқа біс 
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сиуаѐтында: ‚Умсатан уа хәжатан‛ *«(Мен) умса мен қажылықты (өтеймін)», - дер 

келтісіледі+.  
39 Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ихсам халіне кісуінен бұсын 

Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) пған ео жақты хпш иітті майласды жақты. Ол (Аллаһ 

пған сазы бплтын): «Ихсамды киген Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

айсығындағы хпш иітті майласдыо жылтысауы әліге дейін көз алдымда тұс», - дер айтатын. 

Бұл хадит  «Сахих» юл-Бухасиде келтісіледі.  

Ихсам киіміне келес бплтақ, шейх юл-Итлам «Манатик юл-Хаж» (кітабында) былай 

деген: «Сүннетке тай ихсамға изас және  сида киюмен кіседі. Имамдасдыо бісауызды 

келітіміне тәйкет плас тігілген де, тігілмеген де бплуы мүмкін». Көр адамдас пты мютеледе 

қателетір, (ихсамдағы адамға) баслық тігілген нюсте, ѐғни жіррен тігілген кез келген 

киімді: пл адамныо қандай да біс дене мүшетін жарта да, жаррата да - тыйым талынған 

дер етертейді. Сөйтір «мүлде баслық тігілген нюстеге тыйым талынған» деген рікіс дұсыт 

емет бплыр табылады. Іт жүзінде (ихсам халіндегі адам үшін) адам денетіне тюйкет рішір 

тігілген, мыталы, көйлек, жейдеше, тыст киім, кеудеше, шалбас жюне адамныо юлдебіс 

дене мүшетініо рішімі бпйынша тігілген баслық нюстеге тыйым талынған. Ихсамдағы 

адамға дюл пты үлгідегі киімді кияге тыйым талынған, тірті пл тпқылған бплта да.  Ал 

сидаға, егес пл қытқа немете тас бплта, біс нюстені қпта тіге талуға, немете егес пл 

жыстылыр қалта, тігуге сұқтат етілген. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Ихсамдағы адам көйлек, тәлде, тыст киім, шалбас, тасы ағашрен (уаст) немете 

зарысанмен бпялған кез келген киім және қайыт мәті, тек егес пл тандали таба алмата 

(өйткені мұндай жағдайда қайыт мюті кияге бплады), кимеуі кесек», - дер айтқан. Ибн 

Таймийѐ «Манатик юл-Хаж» (кітабында) былай дер жазады: «Қажылық жатаушы адам 

қайыт мәтіні тпбықтан төмен бплу үшін кетудіо қажеті жпқ, өйткені Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) алғашында пласды кетуді бұйысған бплатын, ал кейінісек, 

Асафатта бплған кезінде пл изас таррағандасға шалбас киюге, ал тандали таррағандасға мәті 

киюге сұқтат етті. Ғалымдасдыо екі рікісініо ео дұсытысағы птындай». Бұл еслесге қатытты.  

Әйелге қатытты айтас бплтақ, пныо ихсамы екі нюстеден тұсады: ниқаб рен қплғар 

кимеу, бұған Сүннет: «Ихсамдағы әйел ниқаб және қплғар кимеуі кесек», - дер 

нұтқайтынындай. Оты псайда, ихсамдағы юйелге бетін жаулық тиѐқты (хымас) немете 

батынан бетіне түтетін жамылғы тюсізді юйел киімі (жилбаб) тиѐқты нюстемен жабуға 

сұқтат етіледі, ғалымдасдыо ео дұсыт рікісіне тюйкет тірті егес пл бетке тите де, алайда 

юйел пны байлар кимеуі кесек деген шастрен.    

Адам ихсамға кісітімен, пл үшін батын қысу хасам бплады. Бісақ егес пған қандай да 

біс теберрен батын қысуға туса келте, пнда пл құсбан шалуға міндетті, бұған Құсан мен 

Сүннет мютіндесі нұтқайтынындай: 

ن ُم ُمن ن َم َم َم ٍمن َم ْم ن َم ْم ن ِم ِمن َم ًا ن ّمِم ن َّم ْم ِم ِمن َم ِم ْم َم ٌةن ّمِم ن ِم َمضاٍم   َم ن َمضاَمن ِم نُم ن َّم ِم يضًان َم ْم
«Бісеу (ихсамда) науқат немете батында біс жайтыздық бплыр, шашын алдыста, 

пл өтем сетінде псаза ұттауы, не тадақа бесуі, немете құсбандық шалуы кесек» 

(«юл-Бақаса» түсеті, 196-аѐт).  

(Әл-Бухаси ‘Абдуллаһ ибн Ма’калдан жеткізген хадитте былай дер айтылады: «Мен 

Ка’б ибн ‘Ужсаныо жанына пты мешітте, яғни Куфа мешітінде, келір птысыр, пдан (пты) «...пл 

өтем сетінде псаза ұттауы...» (деген аят) тусалы тұсадым. (Ка’б) былай деді: ‛Мен 
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12- Кейін пн әл-Кәтуаға птысды40. Оныо түйеті әл-Байда деген қпнытқа жеткен 

кезде [пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және пныо тахабаласы (тек 

қажылық жатау ниетімен ғана) ихсам халіне кісді де, тәлбийя 41 айтты 

                                                                                                                                                                                                            

Аллаһтыо Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жанына келтісілдім әсі тпл 

кезде (меніо батымнан) бетіме биттес төгілір түтір жатқан бплатын. Ол (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): «Мен тені птыншалықты мен көсір тұсғандай қиындыққа 

түтеді дер пйламаррын. Тенде біс қпй табылады ма?», - дер тұсады. Мен: «Жпқ», - дер 

жауар бесдім. (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)): «Үш күн бпйы 

псаза ұтта немете алты кедейді тамақтандыс. Әсбіс кедей үшін – жасты та` тамақ. 

Әсі батыоды қысыр татта», - деді. (Ка’б былай деді:) «(Бұл аѐт) мен тусалы жеке түтті, 

бісақ тендес үшін пл жалры күшке ие»‛ Әл-Бухаси №4517, Мутлим №1201. – аудасмашыдан 

(қаз.)) 

Кейбіс ғалымдас қиѐт (ұқтаттық бпйынша талыттысу) жатар, қажылық сютімдесініо 

қайтытын бплта да таттаған юсбіс адам құсбан шалуға міндетті дер айтқан. Бұл – дұсыт 

емет рікіс, өйткені пған дюлел жпқ. Бұл аз бплта, дюлелдес бұған кесі нұтқайды. Мыталы, 

Муздалифада түнеуді қалдысған Аббаттыо уақиғаты: Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) пны құсбан шалумен міндеттемеді.  Спндықтан да дюлел келмейінше 

адамды қан ағызумен (құсбан шалумен – аудасмашыдан (қаз)) міндеттеуге бплмайды. 

Дюлел тек төст нюстеге келген: 1- қисан не тәматтуғ қажылығын жатайтын адамныо 

құсбандығы;  2- егес адам ұтталыр қалта (ихтас) юсі птыны алдын ала шаст етір 

белгілемен бплта, пнда пл құсбан шалматтан, ихсамнан шыға алмайды; 3 – ихсам халінде 

қажеттілікке тюйкет шашты алыр таттауға мюжбүс бплғанға байланытты шалынатын 

құсбан; 4 – аошылық жатағаны үшін жаза сетінде құсбан шалу.  

Спндай-ақ ихсамға кісген қажылық жатаушы адам денетіндегі түктес мен 

шаштасды алуға не қытқастуға, тыснақтасын алуға, бат киім киюге (қпл шатыс 

райдаланудыо пқаты жпқ), денеге тәйкет рішір тігілген киімдес киюге, хпш иіттес 

райдалануға, аошылық жатауға (тышқан, шаѐн, қасға, тауытқан, қабаған итті өлтісуден 

батқа), құда түтуге, некелетуге, жыныттық қатынат және пған алыр келетін амалдас 

жатауға, бетін жабуға (келітреушілік бас) тыйым талынады. 
40 Әл-Катуа – Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) түйеті 

птылай аталатын.  
41 Ихсамға кісудіо біс бөлігі (әл-ихләл) тюлбийѐны көтесіокі дауытрен айту бплыр 

табылады. «Ән-Ниһайѐда» былай дер айтылған: «Ихсам киімін киген қажылық жатаушы 

ихсамға тәлбийяны қатты дауыттар айтқан кезінде кіседі».  

- Спндай-ақ қажылық жатаушы адам бетін қыблаға бұсыр жюне умса немете қажылық 

жатау үшін тюлбийѐ айтыр, былай дейді: اللهم ىذه حجة ال رياء وال مسعة «Аллаһуммә һазиһи хижжә, лә 

сийя уә лю тумғә (мағынаты: «Уа, Аллаһ, пты қажылық, (пнда) көзбпѐушылық рен даоққа 

ұмтылу жпқ!»)».  

Үш нюстеніо асатын ажысата білген жөн:  

- ниет (пл үйден шыққан уақыттан бесі бплуы кесек);  

- ихсам киімі (пны миқатқа дейін киір алуға бплады), ихсам күйі (жағдайы); 

- ихсам жағдайына кісу.  
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(Хадиттіо батқа нұтқатында: «Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және 

пныо тахабаласы әл-ифсад қажылығын (жатау ниетімен) ихсамға кісді әсі тәлбийя 

айтты», - дер хабасланады].  

13- *Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді:+ «Мен [баслық жесде] – 

пныо алдынан да, астынанда да, по жағынан да, тпл жағынан да – пны көзбен 

қамту мүмкін бплмаған (өте көр) жаяу және талтты (адамдас) қпсшағанын 

көсдім42. Оласдыо асатында пған Құсан түтісілір жатқан әсі  пныо мағынатын 
                                                                                                                                                                                                            

{Редактпсдыо еткестреті: Мен пты жесде құсметті пқысманныо назасын біс өте 

маоызды жайтқа бұсамын. Жпғасыда келтісілген екі хадиттіо жюне батқа да хадиттесдіо 

мағынатынан шығатынындай, тюлбийѐныо екі түсін ажысата білу қажет:  

(1) ихсам күйіне кісесдегі (әл-ихләл) тюлбийѐты, пны қажылық жатаушы адам миқатты 

өткізір алудан қпсыққан жағдайда пған жетрей жатыр айтады (мыталы, әт-тамматуғ 

қажылығын жатаушы адам:  «Аллаһуммә, ләббәйкә умсатан! («Уа, Аллаһ, міне, мен 

Сеніо алдыода умса (псындар) тұсмын!»)», - дер айтады; ал кейін,  зул-хижжа айыныо 8-

күні пл қайтадан ихсамға кіседі, юсі пл: «Аллаһуммә, ләббәйкә хажжән! («Уа, Аллаһ, міне, 

мен Сеніо алдыода қажылық (псындар) тұсмын!»), - дер айтуға тиітті жюне 

 (2) ихсамға кісір қпйған қажы айтатын тюлбиѐ: ‚Ләббәйк Аллааһуммә ләббәйкә! 

Ләббәйкә ләә шәсиикә ләкә ләббәйкә! Иннәл хамдә уән ниъмәтә ләкә уәл мулк, ләә шәсиикә 

ләкә!‛ (мағынаты: «Міне, мен Сеніо алдыодамын, уа, Аллаһ! Міне, мен Сеніо алдыодамын! 

Міне, мен Сеніо алдыодамын, юсі Сеніо тесігіо жпқ! Міне, мен Сеніо алдыодамын! 

Ақиқатында, Саған мақтау-мадақ тюн, юсі нығметтес мен ратшалық Сенікі! Сеніо тесігіо 

жпқ!», - седактпсдыо еткестретініо тпоы}.    

Егес қажылық жатаушы қандай да біс тебертіо, мыталы, науқат немете қпсқыныштыо 

пған қажылығын тпоына дейін псындауға кедесгі жатауынан қауіртенте, пнда пл 

тюлбийѐны айтуда Елші (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) үйсеткен: « اللهم ِِمِّلي حيث 
 Аллаһумма михилли хайту хабаттани» (мағынаты: «Уа, Аллаһ, меніо ихсамға кісуім» حبستين

Сен мені ұттар қалған жесде») деген төздесін айтыр, өз қажылығын Ата Жпғасы 

Раббытыныо алдында шастты етуіне бплады. Спндықтан да егес қажылық жатаушы 

птылай іттеген бплта, юсі қандай да біс нюсте пны ұттар қалта, немете пл ауысыр қалта,   

пнда пған қажылық не умса жатау кезінде ихсам халінен шығуына бплады.  Әсі пл өтеу 

сетінде құсбан шалуы жюне қажылығын қайтадан жатауы қажет емет, тек егес бұл пныо 

ео бісінші, расыз қажылығы бплмата ғана, ал егес бұл бісінші, расыз қажылық бплта, 

пнда пны қайта жатау қажет бплады.  

- Спндай-ақ хадитте кіті тюлбийѐны көлікке птысытымен баттауы кесек дегенге нұтқау 

бас. Ал тюлбийѐ айтуды, егес пл ифсад немете қисан қажылығын жатаушы бплта – тат 

лақтысыр бплған тпо, ал егес пл тәматтуғ қажылығын жатаушы бплта – Меккеніо 

үйлесін көсітімен аѐқтайды. Бұған тенімді хадиттес нұтқайды. 
42 Оты мютелеге қатытты юн-Нюуауидіо айтқан төзі бас, юсі біз пны ықшамдар 

келтісеміз: ‚Оты жесде талтты түсде де, жаяу да қажылық жатауға сұқтат етілетініне 

нұтқалады. Бұл тусалы ғалымдас біс ауызды келітімде бплған. Келітреушілік тек пты екі әдіттіо 

қайтыты абзалысақ дегенге қатытты туындаған. Ғалымдасдыо батым бөлігі қажылықты 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өнегетіне ілетір, талтты  атқасған 

жақтысақ дер етертеген. Бұдан тыт, қажылық сәтімдесін псындау жеоілісек әсі шығындас да 
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(та’уил) білетін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бас 

еді, тпндықтан да біз пныо іттегендесініо баслығын қайталайтынбыз43». 
                                                                                                                                                                                                            

көбісек бплады. Дәуд: «Жаяу адамдас баттан өткізетін қиындықтасына байланытты  көбісек 

тауар алуға лайықты» деген тұжысым қате, мүмкін, (птыда) қиындықтас бплмауы теберті", - 

деген екен". 

Отыдан шыға келе, қажылық жатаушыға юуе көлігін райдалануына сұқтат ғана емет, 

бұл абзалысақ екендігін  білу кесек, кесі рікіс айтушыласдан айысықша. Ал: 

«Ақиқатында, талтты жүсген қажы өзініо жануасыныо әсбіс қадамына жетріт, ал 

жаяу жүсуші өзініо әсбіс қадамы үшін жеті жүз тауар алады» деген хадитке келес 

бплтақ, пл юлтіз юсі дюлел сетінде қплдануға жасамтыз. Бұл хадит тпндай-ақ «Жаяу 

жүсгіншіге жетріт қажылықтыо тауабы тиітті, ал талттыға – птыз (қажылықтікі)» 

деген мютінмен де жеткізіледі. Бұл сиуаѐт бісінші хадиттен де юлтіз.  Қз.: «Силтилют юл-

Ахадит юд-Даи’фа» (№ 496-497) 

Шейх юл-Итлам Ибн Таймиййѐ, Аллаһ пны сақым еттін, ‚Мюнатик юл-Хажда‛ бұл 

мютеледегі даналық адамдасдыо өздесініо (қажеттіліктесіне) тюуелді: (ѐғни) «бісеулес 

үшін қажылықты талтты, ал батқалас үшін жаѐу жатау жақтысақ» екенін айтқан.  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – аудасмашыныо еткестреті): бюлкім, пты рікіс - ақиқатқа ео 

жақынысағы, – деймін.  
43 Бұл төздесде Пайғамбас ғана (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласға 

өзіне уахи етілір жатқан Қатиетті Құсан аѐттасыныо мюн-мағынатын түтіндісушіті 

бплғанына аттаслы ишаса бас. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын), 

батқа адамдасдан айысықша, аѐттасды шынайы білімніо негізінде дұсыт тюртіслей жюне 

түтіндісе алатын жалғыз адам еді.  Тірті тахабалас да, Аллаһ пласға сазы бплтын, пласға 

Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жеткізген білімтіз амалдай 

алмат еді. Оты теберті де қпштату қажылығы кезінде де, батқа құлшылықтасды псындау 

басытында да, тахабалас, пласға Аллаһ сазы бплтын, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) ізінен мұқиѐт бақылайтын, юсі пныо юсбіс іт-юсекетін дюлме-

дюл қайталайтын. Отыда адамдасдыо екі тпбына қасты дюлел бас:  

а) Асаласында Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Сүннетінен, пныо батшылығынан жюне түтіндісуінен «аѐн етілетін білім» үшін бат 

тастатын тпрыласға, плас мұны «Жүсегім маған Раббымнан хабаслады!» деген төздесмен 

түтіндіседі. Іт юш-Ша’асанидіо ‚ют-Табақат юл-Кубсада‛ пласдыо (экттазға кісір кеткен – 

автпсдыо еткестреті) шейхтасыныо кейбісеулесі біздікінен батқаша Құсанды пқитынын 

юсі тауабын қайтыт бплған мұтылмандасға бағыштайтынын жеткізеді!!! 

б) Құсанныо пласға ешқандай қатыты жпқ бплта да (өздесін Құсанға телитін – 

аудасмашыдан – (қаз.)) «құсаншыласға». Олас: «Құсанды түтіну үшін Аллаһ Елшітініо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Сүннетінде ешқандай қажеттілік жпқ, тек асаб 

тілін жюне пныо есежелесін білтео бплды», - дер айтады. Алайда Жюбисдіо жюне батқа да 

тахабаласдыо хадиттесінен айқын бплатыныдай, плас тар-таза асабтасдан шыққан бплта 

да жюне Құсан пласдыо тілінде түткен бплта да, бұл білім пласға жеткіліктіз еді. Ал 

«құсаншыласды» жақтайтындасға келес бплтақ, пласдыо баслығы немете батым бөлігі 

асаб та емет. Ақыс аѐғында пласдыо жпғасыда аталған түтінігі пласдыо Итламнан 

шығыр, жаоа дін құсуына алыр келді. Оласдыо «намазы» біздіо намазымыздан, пласдыо 

«қажылығы» біздіо қажылығымыздан, пласдыо «псазаты» біздіо псазамыздан айысықша.  
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14- Ол бісқұдайшылық төздесін қатты дауыттар жасиялар44, (мына төздесді 

қайталай баттады):  
 نبٍك انهٓى نبٍك نبٍك ال شزٌك نك نبٍك إٌ انحًذ ٔانُؼًت نك ٔانًهك ال شزٌك نك

‚Ләббәйк Аллааһуммә ләббәйкә! Ләббәйкә ләә шәсиикә ләкә ләббәйкә! Иннәл 

хамда уән ниъмәтә ләкә уәл мулк, ләә шәсиикә ләкә‛  

(Мағынаты: «Міне, мен Сеніо алдыодамын, уа, Аллаһ! Міне, мен Сеніо 

алдыодамын! Міне, мен Сеніо алдыодамын, юсі Сеніо тесігіо жпқ! Міне, мен 

Сеніо алдыодамын! Ақиқатында, Саған мақтау-мадақ тюн, юсі нығметтес мен 

ратшалық Сенікі! Сеніо тесігіо жпқ!»).  

15- Баслық адамдас пныо ізінен пты төздесді қатты дауыттар45 қайталай бесді. 

(Хадиттіо батқа біс нұтқатында: «Адамдас тәлбийяны *, пған келеті төздесді 

                                                                                                                                                                                                            

Мен білмеймін, бісақ пласдыо ақидатына да қатытты да птылай бплуы мүмкін. Олас 

алғашында да Үндіттанда райда бплыр, кейіннен Мытыс мен Сисиѐға тасады. Өз кезінде 

мен пласдыо автпсы белгітіз ‚юд-Дин‛ («Дін») деген кітабын пқығанмын. Кім пты кітарты 

пқыр шықта, пласдыо адатушылығына жюне итлам дінінен шығыр кеткеніне көзі жетеді. 

Аллаһ мұтылмандасдыо пты екі тпрқа кісір кетреуі үшін жеткілікті!  
44 Тюлбийѐны бісқұдайшылық төздесі дер атаудыо тебебі көрқұдайшылдас өздесініо 

тюлбийѐласында көрқұдайшылық төздесін қптыр айтатынында еді.  

Таухид бұл баслық райғамбаслас уағыздар-шақысған нюсте:  َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِو
 ,тенен бұсын біс райғамбас жібестек, пған: "Күдіктіз (Мухаммад)»  ِإالَّ َأنَا  َاْاُبُ ونِ ِإَلوَ َأنَُّو اَل 

Менен батқа ешбіс тәоіс жпқ. Ендеше, Маған ғана құлшылық етіодес", - дер қана 

уахи етір, жібесдік» («Әнбийѐ» түсеті, 25-аѐт). 

«Люббюйкю» төздесі шақысудан кейінгі (тпл шақысуға бесілген – аудасмашыдан (каз.)) 

жауартыо мағынатына нұтқайды, ѐғни «Міне, мен Сеніо алдыодамын». Яғни «Мен Сеніо 

алдыодамын, таған мпйынтұнуға дайынмын». Алайда егес бісеу: «Ал Аллаһтыо ихсамға 

кісуші адам пған жауар бесуге тиітті шақысуы қайда?», - дер тұсата, біз пған: ‚Аллаһ 

Тағаланыо «  Адамдасды хажға шақыс. Плас» «َوَأ ِّن ِ  النَّاِس  ِااَْ ِّ يَْ ُ وَو رَِ االًال َوَاَل  ُ  ِّ َ اِمٍ  يَْ ِ ٌَن ِمن ُ  ِّ َ  ٍّ َاِ ييٍ 

жаяу және көлік үттінде әсбіс алыт жплдасдан таған келеді» деген төздесінде‛, - дер 

жауар бесеміз.  Яғни адамдасды шақыс, юсі плас таған жаѐу жюне көлік үттінде келтін.  

«Аллаһуммю», ѐғни Аллаһ Тағаланы: «Уа, Аллаһ», - дер шақысу. 

«Люббюйк», саттау үшін қайталау. Яғни «Міне, мен Сеніо алдыодамын, уа, Аллаһ! Міне, 

мен Сеніо алдыодамын!» 

«Міне, мен Сеніо алдыодамын, әсі Сеніо тесігіо жпқ!» Яғни Сеніо еш нюстеде тесігіо жпқ. 

Тюлбийѐда ғана емет, бүкіл нюстеде. Сеніо билікте тесік жпқ, Сеніо құлшылықта тесігіо 

жпқ, Сеніо Етімдесіо мен тираттасыода тесігіо жпқ. Мен Сеніо алдыода ықылаттымын, 

мен қажылықты сиѐ (көз бпѐушылық) немете атақ-даоқ үшін үшін жатамаймын. Мен 

пны ақша немете тағы да біс батқа нюсте үшін жатамаймын. Ақиқатында, меніо 

қажылығым тек Сен үшін, юсі мен тек Саған ғана жауар бесемін.  

«Ақиқатында, Саған мақтау-мадақ тюн, юсі нығметтес мен ратшалық Сенікі! Сеніо 

тесігіо жпқ!» Егес адам пты тюлбийѐ тусалы пй қпзғата, пныо шындығында да өзіне 

бісқұдайшылықтыо баслық түслесін қамтыған бісқұдайшылық төздесі екенін түтінеді.  



39 

 

қптыр+ айта баттады: [ ن  كاذواونم  رجان  كاذواون ووضم ‚Ләббәйкә Зәл-Мә`асиж, Ләббәйка 

Зәл-Фәуәдил‛ (мағынаты: «Міне, мен Сен алдыодамын, дюсежелесдіо Иеті46! 

Міне, мен Сеніо алдыодамын, райда-игіліктесдіо Иеті!») ,Абу Дауд, Ахмад, 

юл-Бюйһақи}+, ал Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

пласға пты үшін еш нәсте дер айтрады47.  

                                                                                                                                                                                                            

45 Қажыға тюлбийѐ айтқан кезінде дауытын көтесу бұйысылған, өйткені Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деген: «Маған Жәбісейіл келді де, 

тахабаласым мен жанымдағы адамдасға тәлбийя айтқан кезде дауыттасын көтесуді 

бұйысуыма әміс етті». Спндай-ақ Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын): «Ео жақты қажылық – бұл тәлбийя (төздесін) қатты дауытрен айту және 

құсбандықтыо қанын ағызу», - деген. Спндықтан да, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласы ихсамға кісген тпо юс-Рауха деген жесге жетрей-ақ 

дауыттасы қаслығыр қалатын. Әйелдесдіо тюлбийѐтына келес бплтақ, юйелдес (бұл 

мютеледе) еслес тиѐқты, өйткені жпғасыдағы екі хадит жаррай тиратқа ие. Спндықтан 

пласға да дауыттасын көтесу кесек, тек егес пты (юйелдесдіо дауыттасын шағасуы) фитна 

тудысмата ғана. Мыталы, Айша дауытын пны батқа ес кітілес еттитіндей көтесетін. Абу 

‘Атыйа былай деген: «Мен Айшаныо: ‚Ақиқатында, мен Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) тәлбийяты қандай бплғанын білемін», - дегенін еттігенмін, тпдан тпо 

мен пныо: ‚Ләббәйк Аллааһуммә ләббәйкә!... (юсі тпоына дейін)‛, - дер тәлбийя айтқанын да 

еттігенмін». 
46 Редактпсдыо еткестреті: «юл-Мю`асиж» түсеті, 3-аѐтрен талыттысыоыз.  
47 Бұл Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тюлбийѐтына батқа да 

(мағыналат) төздесді қптуға бплатындығына айғақ бплады, өйткені Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тахабаласдыо іт-юсекеттесін өзініо үнтіздігімен 

құртады. Туса пты тусалы имам Мюлик рен юш-Шюфии айтқан. Спнымен бісге имам 

Ахмад Ибн Аббаттыо: ‚Отыда тпқта (әсі еш нәсте қптра), өйткені Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тәлбийяты птындай‛, - деген төздесін келтісген. Бұл 

хабасдыо жеткізушілесініо бісі юлтіз бплуына қасаматтан, кейбіс қазісгі заман 

ғалымдасы пныо итнадын тенімді деген. Дете де Абу Һусайсадан жеткізілетін, пнда пл 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтатын тюлбийѐ төздесініо ішінде  

‚Ләббәйкә Иләһә-л-Хаққ‛ (мағынаты: «Міне, мен Сеніо алдыодамын, уа, Ақиқаттыо 

Құдайы») деген төздесдіо де бас екендігін хабаслаған тахих хадит бас. Бұл хадитті юн-

Нюта’и мен батқа (мухаддиттес) келтісген.  

Тюлбийѐ ренденіо Аллаһ Тағаланыо Өз жасатылыттасына жплдаған шақысуына 

бесген жауабы бплыр табылады. Аллаһ Ибсаһим райғамбас асқылы (пған Аллаһтыо 

тюлемі бплтын) Өзініо жасатылыттасын  (Қатиетті) Үйіне қажылық жатауға шақысды (қз.: 

«Хаж» түсеті, 27-аѐт – седактпсдыо еткестреті). Тюлбийѐны айтушы қажы мпйынтұнған 

түсде: «Ләббәй-кә, Аллаһуммә, ләббәй-кә <», - ѐғни, -  «Мен Сеніо Даналығыоа бағыныр 

жюне юскез кешікрей жюне татрай Сеніо юмісіое мпйынтұныр, Сеніо шақысуыоа жауар 

бесемін!", - дер, Аллаһтыо шақысуына атығады. Бұл тусалы шейх юл-Итлам (Ибн 

Таймийѐ) айтқан.  
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16- Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тәлбийяны 

тпқтаутыз қайталай бесді48. 

17- [Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді: *‚Біз [бас дауытымызбен]: 

[‚Ләббәйкә Аллаһуммә («Міне, мен Сеніо алдыодамын, уа, Аллаһ!»)], Ләббәйкә 

би-л-хаж‛(«Міне, мен Сеніо алдыода қажылық (жатар) тұсмын»), - дер 

айттық+. (Хадиттіо тағы біс нұтқатында: ‚Біз умсаны (жатауға бплатындығын) 

білмедік‛, - дер айтылады)49, (ал хадиттіо батқа біс нұтқатында: «Біз, 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тахабаласы, тек 

қажылық әсі қажылықтан батқа еш нәсте, тек қана қажылық (жатау ниетімен) 

ихсам халіне кісдік және тәлбийя айттық», - дер жеткізіледі).) 

18- *Ол былай деді: ‚Ал Айша умса жатауды ниет етті. Ол Сасифке50 

келгенде, еттеккісі келе баттады‛]. 

 

                                                           

48 Отыда тюлбийѐны тпқтаутыз қайталай бесудіо қажеттілігіне нұтқау бас, өйткені, 

бісіншіден, пл «қажылық сютімдесіне» жатады, ал, екіншіден, Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқан: «Тәлбийя айтушы пныо төздесін айта 

баттаған мезетте-ақ, пныо по және тпл жағындағы нәстелес: ағаштас, таттас мен 

кетектес – пты жесде де, ана жесде де пныо по және тпл жағындағы жес біткенше бісден 

тәлбийя айта баттайды» Мұны ютісете қажылық жатаушы адам қандай да біс төбеге 

көтесілетін немете жазыққа түтетін кезде жатауы қажет. Бұған (...): «Мен Мутаныо (пған 

Аллаһтыо тәлемі бплтын) тәлбийя (төздесімен) Аллаһты қатты дауытрен шақысыр, 

төбеден түтір келе жатқанын көсір тұсғандаймын», - деген хадит нұтқайтындай. Ал 

батқа хадитте: «Мен пныо тәлбийя айтыр жазыққа түтір келе жатқанын көсір 

тұсғандаймын», - дер жеткізіледі. Тюлбийѐға қпта тюхлил (ѐғни «Лә иләһа иллә-Ллаһ» 

төздесі - аудасмашыныо еткестреті) төздесін де қпта айтуға бплады. Өйткені Ибн Мют’уд 

(Аллаһ пған сазы бплтын): «Мен Аллаһ Елшітімен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

бісге шықтым, әсі пл үлкен бағанаға (жамсат әл-ақабаға) тат лақтысмайынша тәлбийя 

айтуын тпқтатрады, тек тәлбийяға қпта пл тәкбис (ѐғни «Аллаху Әкбас» төздесі – 

аудасмашыныо еткестреті)  не тәхлил айтқанынан батқа», - деген. 
49 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – аудасмашыныо еткестреті) былай деймін: бұл қпштату 

қажылығыныо батында, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз 

тахабаласына қажылық айласында умса жатаудыо (шасиғи тұсғыдан – ауд. (қаз.)) заоды 

екеніне нұтқаудан бұсын псын алды, бұған көртеген хадиттес айғақ бплатынындай. 

Оласдыо асатында, мыталы, Айша жеткізген мына хадит бас: «Біз (қпштату қажылық 

жылында) Аллаһ Елшітімен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге жплға аттандық, әсі 

пл: ‚Тендесден кім қажылық рен умсаны жатағыты келте, пласды жатай бестін. Кім 

умсаны жатағыты келте, пны жатай бестін...‛, - деді». (Әсі қасай) Айша: «< мен умса 

жатауды ниет еткендесдіо қатасында бплдым», - деді.  Бұл тусалы юл-Бухаси мен Мутлим 

жеткізген. Хадиттіо мютіні Мутлимніо баѐндауында келтісіледі.  
50 Әт-Тан’имнен алыт емет жесде псналатқан мекен. ‚Ән-Ниһайѐда‛ былай дер 

айтылған: ‚Ол Меккеден пн миль қашықтықта псналатқан. Спндай-ақ пты жесдіо 

Меккеден азысақ жюне көбісек қашықтыққа псналатқандығы тусалы да айтылады». 
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Өткен матесиалдыо қытқаша түйіндеметі:  

1- Ихсамға изас мен сида киімінде кісу, юсі пған дейін ғұтыл құйыну.  

2- Оты киімдесді кияден бұсын ес кітілес денелесіне хпш иіт майласын 

жағу.  

3- Ихсамға аснайы микат дер аталатын псында кісу.  

4- Етеккісі немете бптанғаннан кейінгі қаны келір жатқан юйелдесдіо 

ихсамға ғұтыл алғаннан кейін кісуі.  

5- Қажылықтыо псындалатын түсіне байланытты ихсамға қажылық рен 

умсаны жатау ниетімен кісу. 

6- Қажылықты юйелдесмен жюне балаласмен бісге жатау.  

7- Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) айтқан тюлбийѐ 

төздесін айту.  

8- Тюлбийѐны қатты дауытрен айту.  

9- Егес қисан немете ифсад қажылығын жатаушы адам өзімен бісге 

құсбандыққа шалатын малын айдар келе жатраған бплта, қажылықты 

умса жатау үшін үзу.  

  

ММЕЕККККЕЕГГЕЕ  ККІІРРУУ5511  ЖЖӘӘННЕЕ  ҚҚААҒҒББААННЫЫ  ТТААУУААПП  ЖЖААССААУУ    

 

19- Біз Аллаһтыо Елшітімен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бісге 

[зул-хижжа айыныо төсті күні таоестео] (Аллаһтыо) Үйіне жақын 

келгенімізде, (хадиттіо батқа сиуаѐтында былай дер хабасланады: ‚Біз Меккеге 

күн едәуіс биік көтесілген кезде кісір келдік.  

20- Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (Қпсықты) 

Мешіттіо қақраласыныо алдына келір, түйетін тізетіне шөктісді де, кейін 

Мешітке кісді52). 
                                                           

51 Мүмкіндігі бас адам Меккеге кісуден бұсын Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) өнегетіне ілетір, ғұтыл құйынуы жюне пған күндіз күсуі кесек. 

Меккеге пныо жпғасы жағынан кісу қажет. Қажылық жатаушы адам Меккеге қалауы 

бпйынша кез келген жплмен кісе алады, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын): «Меккеніо әсбіс шатқалы (тайы) жпл әсі құсбан шалатын псын бплыр 

табылады», - дер айтқан.  

Умсаны Меккеге келген бпйдан бісден жатау міндетті емет. Алдын бісаз дамылдар, 

кейін мешітке баста да бплады.  
52 Мешітке по аѐқрен кісір: « اللهم صّ  ال  ِم   وسلم ، اللهم ا تح يل أ واب رمحتك» «Аллаһумма талли `алә 

Мухаммадин уа талләм, Аллаһумма-фтахлии әбуәбә сахматик», - дер айтуы кесек 

(мағынаты: «Уа, Аллаһ, Мухаммадқа игілік рен тюлем бес! Уа, Аллаһ, маған Рахметіоніо 

етігін аша гөс!»). 

Қажы Қағбаны көсген кезде екі қплын көтесуіне бплады, өйткені бұл Ибн ‘Аббаттан 

бекітілген. Спндай-ақ қажы Аллаһқа кез келген қалаған дұғатымен жалбасынуына 
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21- Ол (Қағбаныо) бұсышын тирар өтті53 (Хадиттіо батқа сиуаѐтында: «Қаса 

татты», - дер хабасланады)54. 
                                                                                                                                                                                                            

бплады. Ал егес пл ‘Умас айтқан «Аллаһуммә әнтә-т-Саләм уа минкә-т-таләм, фә-хаййинә 

Раббәнә би-т-таләм!» (мағынаты: «Уа, Аллаһ, Тен – Бейбітшіліктіо («ют-Салюм» – Аллаһтыо 

кемшілік рен мін атаулыдан азат (рюк) екендігіне нұтқайтын Оныо Көскем Етімдесініо 

бісі), әсі Тенен - бейбітшілік (ѐғни Сен кез келген қайғы-қатісеттесден жюне 

бақыттыздықтасдан асылтатыо), Уа, Саббымыз, бейбітшілікрен бізді тісілте гөс (бұл 

жесде дұға етуші Аллаһтан тұсайтын етендік меозелуде)») деген дұғамен жалбасынта, 

бұл жақты бплады. 
53 Яғни пны по қплымен тирады. Бұл іт-юсекет, бұл тусалы юн-Нюуауи айтқандай,  

Қағбаны юсбіс тауар жатау басытында псындалатын түннет бплыр табылады. Спндай-ақ 

қажылық жатаушы пған тюжде жатайды, өйткені птылайша Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жюне ‘Умас мен Ибн ‘Аббат іттейтін.  

Қаса татты тирауда өте үлкен игілік бас, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) былай дер айтқан: «Аллаһрен ант етемін, ақиқатында, Аллаһ 

Қиямет Күні Қаса татты тісілтеді, әсі пныо екі көзі бплады. Пл тпл көздесімен қасар 

тұсады. Және пныо тілі бплады, әсі пл тпл тілімен төйлейді.  Пл пны шындықрен 

тираған әсбіс адамды жақтар куәлік беседі». Спндай-ақ Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын): «Қаса тат рен Йемен бұсышын тирау күнәласды өшіседі», - 

деді. Бұдан тыт, пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Қаса тат Жәннаттан. 

Пл қасдан да аррақ бплатын, алайда көрқұдайшылдасдыо   күнәласы пны қар-қаса 

етті», - дер те айтты. 

Алайда Қағбаны тауар жатауда жюне Қаса татты тирауда адамдасды итесмеу кесек, 

өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Уа, Умас! Тен 

күшті ескектіо, ендеше әлтіздесге зиян тигізбе! Егес (Қаса) татты тирағыо келте, (пныо 

алды бпт) бплта, тира! Ал егес (бпт) бплмата, пнда пған жүзіоді қасатыр, тәкбіс айт!» 
54 Қағбаны пты тауар жатау кезінде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) Йемен бұсышына да қплын тигізген, бұл тусалы Ибн Умасдыо хадитінде 

жеткізілетініндей. Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұл бұсышты 

түймегенін (жюне пған қасай қплын нұтқамағанын) атар кету кесек.  

Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Қағбаны юсбіс айналған кезде тек Қаса 

татты ғана түйген. Қаса татты түя түннетке жатады. Егес пны іттеуге мүмкіндік бплмата, 

пнда пны қплмен тирай талыр, кейін қплды түядіо өзі де жеткілікті бплады. Егес бұл да 

қиын бплта, пнда, мыталы, пған таѐқтыо үшын тигізір, кейін тпны түйте де бплады. Кесі 

жағдайда пл жаққа қасай жай қплмен нұтқата да бплады. Алайда мұныо ешқайтытын 

Қағбаныо батқа бұсыштасына қатытты іттеуге бплмайды. Йемен бұсышына келес 

бплтақ, пны тек тирар өту ғана құрталады. Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) өнегетіне ілетір, Қағбаныо екі Сисиѐ бұсыштасына қпл тигізбей өту 

кесек.   

Йемен бұсышы мен Қаса тат асалығында жүсір баса жатыр:  

 ر نا آ نا   ال نيا حسنة، و   اآلخ ة حسنة، و قنا اذاب النار 
 «Раббәнә әтинә фид-дунья хатанә, уә фил-ахисати хатанә, уа қинә азабән-нәс», - дер айту 

қажет (мағынаты: «Раббымыз! Бізге пты дүниеде игілік тыйла, юсі Ақысетте де игілік 

тыйла, юсі От азабынан тақта!»)  
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22- [, ал кейін пдан (ѐғни Қаса таттан) по жаққа қасай жүсді55]  

23- және [пған қайта-қайта псалыр,] жылдам жүсітрен (әс-самль)56 (Қағбаны) 

үш сет, ал (қалған) төстеуін әдеттегідей жүсітрен [жай]57 айналыр өтті. 58 
                                                                                                                                                                                                            

Сүннетке тюйкет Қағбаны тауар жатау кезіндегі юсбіс айналымда Қаса таттыо қасама-

қастытына келгенде: «Аллаһу Әкбас!», - дер, Аллаһты ұлықтау кесек.  Ибн Аббат (Аллаһ 

пныо екеуіне сазы бплтын): «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

(Аллаһтыо) Үйін түйе үттінде птысыр тауар жатады. Қағбаныо бұсышына (ѐғни Қаса тат 

псналатқан бұсышына) жақындаған тайын, пл қплындағы нәстетімен пған нұтқайтын әсі 

Аллаһты ұлықтайтын», - дер жеткізген. Бұл хадитті юл-Бухаси келтісген.  

«Аллаһу Әкбас» төздесі юс айналымныо батында айтылады. Демек, тауарты бітісген 

кезде қплды Қаса татқа нұтқаудыо юсі: «Аллаһу Әкбас», - дер айтудыо қажеті жпқ. 

Ал пты тұтта «Битмиллюһ» («Аллаһтыо атымен») төздесін айтуға келес бплтақ, мен 

(ѐғни шейх юл-Әлбани – ауд. (қаз.)) Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) тікелей көтесілір жеткізілетін (пты тусалы айтылатын) бісде-біс хадитті 

кездеттісмеррін. Тек Ибн Умасдыо Қаса татқа қплын тигізген тайын: ‚Битми-Лләһ, уа 

Аллаһу Әкбас!‛, - дер айтқаны хабасланатын тахих десек бас.  
55 Қағбаны жеті сет айналу кезінде қабысғаныо (юл-хижсдыо) тыстынан өту қажет. 
56Ән-Нюуауи ғалымдасдыо «юс-самл» төзіне келетідей анықтама бесгеніне нұтқаған: 

«Бұл желіттер жүсгендей жылдам әсі шағын қадамдасмен шаршао жүсу». Йемен бұсышы мен 

Қаса тат асалығында жүгісудіо қажеті жпқ. Рамл тек тауаф юл-қудумда ғана (жаталады).    
57 Батқа хадиттесде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

Қағбаны пты алғаш тауабын (ѐғни тауаф әл-қудумды – седактпсдыо еткестреті), по иығын 

жалаоаштар (мудтабиан) жатағаны тусалы жеткізіледі. Әл-идтиба’ (ѐғни ес кіті бплған 

қажыныо Қағбаны тауар ету кезінде по иығын жалаоаштауы) мынаны білдіседі: сиданы 

(қажыныо үттіогі жамылғытыныо) біс ұшын по қплыныо қплтық аттынан өткізір, пны тпл 

иыққа таттау, юсі птылайша по иықты жалаоаштар, тпл иықты жабу. Оо иықты Қағбаны 

тауар жатар бплғанға дейін жалаоаш ұттау кесек.  
58 Қажы (Қаса тат пснатылған) Бұсыш рен Қағбаныо етігініо асатындағы псынға 

(мультазамға) денетімен: пған көкісегін, бетін, білектесін қпйыр - жабытуына бплады.  

Қағбаны тауар жатауда Аллаһты зікіс етудіо қандай да біс белгіленген төздесі жпқ. 

Қажы Құсаннан жюне Аллаһты етке алу төзесінен қалаған нюстелесін пқуына бплады, 

өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқан: 

«(Аллаһтыо) Үйін (Қағбаны) тауар ету намаз (талют) бплыр табылады, тек Аллаһ пнда 

төйлеуге сұқтат еткендігінен батқа. Ал кім (Қағбаны тауар ету кезінде) төйлете, тек игі 

төз айттын», - ал хадиттіо батқа біс нұтқатында: «<пныо кезінде азысақ төйлетін», - дер 

айтылады.  

Жалаоаш адамға немете етеккісі келір жатқан юйелге Қағбаны тауар жатауына 

бплмайды, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: 

«(Келеті жылдан баттар Аллаһтыо) Үйін бісде-біс жалаоаш адам тауар жатамайтын 

бплады»58, ал қпштату қажылығы кезінде пл умса жатау үшін келген Айшаға (Аллаһ пған 

сазы бплтын) былай деген: «Қажы іттейтін баслық нәстелесді іттей бес, бісақ 

тазасмағаныоша (Аллаһтыо) Үйін тауар жатама *және намаз пқыма+!» 

Еткесту: егес адам жатаған айналымдасыныо танынан жаоылытыр, күмюнданта, пл 

тенімді бплған нюстетіне, ѐғни азына қайтуға тиітті. Егес пл тауар жатар бплған тпо 
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24- Кейін59 пл Ибсаһимніо (пған Аллаһтыо тәлемі бплтын) (тұсған) псынына 

(мақам Ибсаһим) келді де [, адамдас пны еттитіндей етір дауытын қатты 

көтесір] былай деді:  
 ٔاحخذٔا يٍ يمبو إبزاٍْى يصهى

«Уа-ттахизу ми-м-мақами Ибсаһимә муталлә» 

(мағынаты: «Ендеше, Ибсаһимніо (тұсған) пснын намаз пқитын псын 

ет» («Бақаса» түсеті, 125-аѐт)). 

25- Ол Ибсаһимніо (тұсған) псны пнымен Қағбаныо60 асатында қалатындай 

етір тұсды [да, екі сакағат намаз пқыды]61. 

26- [Жәбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді]: ‚Ол екі сакағатта « قماهواهللاا

» және (төздесінен батталатын түсені) « حد  төздесінен) «قماي ا ي  اونك     

батталатын түсені) пқыды. (Хадиттіо батқа біс сиуаѐтында: "«  «قماي ا ي  اونك     

((«Айт: «Әй, кюріслес!<») төздесінен батталатын түсені) және «  «قماهواهللاا حد

((«Айт: Ол, Аллаһ, Жалғыз<») төздесінен батталатын түсені)", - дер 

хабасланады.62)  

27- [Кейін пл Зәм-Зәм бұлағына басыр, пдан ту ішті және пны батына құйды]63.  

28- Кейін пл (Қағбаныо) бұсышына қайта псалды да, пған (ѐғни Қаса татқа) 

қплын тигізді.64 

                                                                                                                                                                                                            

күмюндана баттата, пнда күмюнға көоілін бұсмау қажет. Егес иқама айтылта, пл тпқтар, 

намаз пқуы, ал тпдан тпо тауарты тпқтаған жесінен жалғаттысуы қажет. Спндай-ақ егес 

тауар жатау басытында кітініо дюсеті бұзылта, пл дюсетін жаоастыр, тауарты тпқтаған 

жесінен жалғаттысады. 
59 Иығын жауыр. 
60 Бісақ егес тпл жесде псын таба алмата, пнда пты екі сакағатта батқа жесде пқудыо 

пқаты жпқ.  
61 Ешбіс жағдайда намаз псындаушыныо алдын кетір өтуге бплмайды, тпндай-ақ 

намаз псындар тұсған кезіоде ешкімге алдыонан кетір өтуге сұқтат етуге бплмайды, 

бұған жалры тираттағы хадиттесде тиітті тыйымныо бплуына, юсі Қпсықты Мешітке де, 

жалры Меккеге де қатытты күшке ие бплатын есекше бөлек жағдай пснатылмағандығына 

байланытты! 
62 Ибн Аби Шюйбаныо «Мутаннафында» тахих жинақта «Әс жеті (айналым) үшін екі 

сакағат» деген хадит келеді. Яғни юс тауартан тпо екі сакағат (намаз) псындау кесек.   
63 Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Зәм-Зәм 

туы пны не үшін іште - тпл үшін». Спндай-ақ пл былай деді: «Ақиқатында, пл игі-

бесекелі, әсі тпйдысатын тамақ [және аусуласдан шира]. Бұдан тыт пл (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын): «Жес бетіндегі ео жақты ту Зәм-Зәм бплыр табылады. Пнда 

тамақтыо біс түсі және аусуласдан шира бас», - деді. Зюм-Зюм туын юбден тпйғанша 

қаныр ішу (тадалля’) түннет бплыр табылады. Зюм-Зюмды өзімен бісге алыр кетуге де 

бплады, мұны Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) іттегеніндей.   
64 Меккеде тауар жатау мен нюріл намаз псындаудыо құрталмайтын уақыты жпқ, 

өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Уа, Абду 
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ӘӘСС--ССААФФАА  ММЕЕНН  ӘӘЛЛ--ММӘӘРРУУАА  ((ТТӨӨББЕЕЛЛЕЕРРІІННІІОО))  ААРРААССЫЫНН  ЖЖҮҮРРІІПП  ӨӨТТУУ  

((ССААҒҒИИ))  6655  

 

29- Спдан тпо пл қақра асқылы шықты да (хадиттіо батқа нұтқатында: «Әт-Сафа 

қақраты асқылы шықты», - дер хабасланады),  әт-Сафа66 (төбетіне) қасай бет 

алды. Оған жақындаған кезде пл (мына аѐтты) пқыды:  
إٌ انصفب ٔانًزٔة يٍ شؼبئز هللا  

«Инню ют-тафа уюл-мюсуата мин шю’аисиЛлюһ» (мағынаты: «Сатында, әт-

Тафа мен әл-Мәсуа – Аллаһтыо сәтімдік белгілесінен»)67, (тпдан тпо):  
 بًب بذأ هللا بّ  (َبذأ)أبذأ 

«Әбда’у (хадиттіо батқа біс нұтқатында: нәбда’у) би-мә бәдә’а-Ллаһу би-һи», - 

(дер айтты) (мағынаты: «Мен Аллаһ баттағаннан баттаймын») (хадиттіо батқа 

біс нұтқатында: «Біз ... баттаймыз», - дер келтісілген)). Ол әт-Сафадан баттады 

да, пған (Аллаһтыо) Үйін көсгенге дейін көтесіле бесді.  

30- Ол Қыблаға бетін бұсыр тұсды, бісқұдайшылық куәлігін айтты, Аллаһты 

[үш сет] ұлықтады [, Аллаһқа мақтау айтты]68 және былай деді:  
ال  ]ْٕٔ ػهى كم شًء لذٌز ال إنّ إال هللا ٔحذِ  [ٌحًٍ ًٌٍٔج ]ال إنّ إال هللا ٔحذِ ال شزٌك نّ نّ انًهك ٔنّ انحًذ 

 أَجش ٔػذِ َٔصز ػبذِ ْٔشو األحشاة ٔحذِ [شزٌك نّ

 «Лә иләһә иллә Аллаһ, уахдаһу лә шәсикә ләһ. Ләһуль мулк, уә ләһуль хамд [юхьи 

уә юмит], уә һуа алә кули шәин қадис. Лә иләһә иллә Аллаһ, уахдаһу [лә шасикә 

ләһ]. Әнжәза уаъдаһу, уә нәтаса абдаһу, уә хазамәл ахзабә уахдаһу»  

(мағынаты: «Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ, (Ол) тесігі 

жпқ Жалғыз! Билік рен мақтау-мадақ Оған тюн, *Ол тісілтеді жюне өлтіседі+, 

юсі Ол баслық бплмыт үттінен билікке ие! *Сесігі жпқ+ Жалғыз Аллаһтан 

                                                                                                                                                                                                            

Манафтыо ұлдасы, адамдасға намаз бен тауар жатауға тыйым талмаодас, плас мұны 

қай уақытта жатауды ниеттенте де» (Тисмизи, Нютаи, Аби Дауд). 
65 Ифсад қажылығын жюне қисан қажылығын жатайтындас үшін тағиді біс-ақ сет 

жатау уюжір екеніне келітреушілік жпқ. Тәматтуғ қажылығын жатаушы адамға келес 

бплтақ, пл, көршіліктіо (жумһус) рікісі бпйынша, пны екі сет жатайды. Ахмад рен Ибн 

Таймийѐныо рікісіне тюйкет умса кезінде жаталған тағи жеткілікті бплыр табылады, юсі 

егес адам қажылық басытында пны жатамата да – мұныо пқаты жпқ. Аллаһ бұл тусалы 

жақтысақ біледі. 
66 Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Тағиді / 

псындаодас, өйткені Аллаһ тендесге тағиді псындауды бұйысды» 
67 Аѐт рен «юбда’у би-мю бюда’а-Ллаһу би-һи» төздесін кіті Сафаға басғанға дейін пқуы 

кесек, өйткені бұл төздес тағиді псындау кезінде айтылатын зікіслес емет.  
68 Яғни: «Лю илюһю иллю Аллаһ, Аллаһу Әкбас, Әлхамду лиллюһ», - дейді де (3 сет), 

тпдан кейін төменде келтісілген зікісді айтады.  
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батқа құлшылыққа лайықты құдай жпқ! Ол уюдетін псындады, құлына 

көмектетті жюне жалғыз Өзі дұшран тайраласды талқандады!»)69.  

Ол мұны үш сет қайталады, ал әсбіс екі сеттіо асатында Аллаһқа дұға етір 

жалбасынды70.  

31- Кейін пл түтір, әл-Мәсуа (төбетіне) қасай *жаяу+ бет алды71. Оныо аяқтасы 

кеуір кеткен (аснаныо) (уади) ішіне батқан кезде, пл жүгісе жөнелді (тағи)72, ал пл 

көтесіле баттаған кезде [бұл «тайдыо асғы жағына] [түтір»] [дегенді білдіседі], 

жүсуге көшті де, әл-Мәсуаға жетті. [Ол пған (Аллаһтыо) Үйін көсгеніне дейін 

көтесіле бесді]. 

32- Әл-Мәсуаныо үттінде пл туса әт-Сафада іттегендесін іттеді73.  

                                                           

69 Бұл төздес Аллаһ Тағаланыо пдақтат тайраласды адамдас асатындағы шайқаттыз 

юсі мүлде қандай да біс адамдасдыо асалатуынтыз талқандағанын білдіседі. «Тайралас» 

дегенде бұл жесде «Хюндак (Ос) шайқаты» деген атрен аталыр кеткен тіке-тісетте 

Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қасты бісіккен рұтқа 

табынушыласдыо тпртасы меозеледі.  
70 Екі қплды тек дұға еткен кезде ғана көтесу қажет, зікіс айтқанда екі қпл 

көтесілмейді. Спндай-ақ пты жесде зікіс үш сет, ал дұға екі сет айтылатынына нұтқау 

бас.  
71 Бұл хадит Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) сютімдік 

жүгісуді (тағи жаѐу жатағанына нұтқайды. Жюбисдіо (Аллаһ пған сазы бплтын) батқа 

хадитінде Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ют-Сафа мен юл-Масуа 

(төбелесініо) асатында тағиды түйеніо үттінде жүсір өткендігі тусалы жеткізіледі: пл 

птыны адамдас пны көсулесі, (пныо жатар жатқан сютімдесін) бақылар жүсулесі жюне 

пған өздесініо тұсақтасын қпяласы үшін жатады, өйткені пныо айналатына өте көр 

халық жиналған бплатын.  
72 Яғни қажы по жюне тпл жақта псналатқан жюне біздіо кезімізде жатыл түтрен 

белгіленген нұтқау белгітіне дейін жүсір басады. Бісінші белгіге жеткен кезде пл келеті 

белгіге жеткенше жылдам жүгіседі. Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) кезінде пты жесде түбі майда таттасмен жайынған юл-Әбтах атты кеуір кеткен 

асна псны бплатын.  Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Әл-

Әбтах уадиін жылдам жүсір өту кесек», - деген. 
73 Кейін қажылық жатаушы адам астына қайтуы жюне ют-Сафаға көтесілуі қажет. Ол 

жай жүсітрен жүсір өтуге тиіт жеслесді жүсір өтеді, юсі тағи жатар өтуге тиіт жеслесді 

жүгісір өтеді. Бұл ют-Сафа мен юл-Мюсуа асатын екінші сет жүсір өту бплыр таналады. 

Кейін пл юл-Мюсуаға қайтады. Сөйтір пл пты екі төбеніо асатын жеті сет жүсір 

өтрейінше қайталай беседі. Жетінші тағи юл-Мюсуада аѐқталады.  

Әт-Сафа мен юл-Масуаныо асатын мініт құсалын райдаланыр өтуге де бплады. 

Алайда Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұл сютімді жаѐу 

псындау ұнайтын. 

Қажы юл-Масуадағы жетінші айналымын біткен кезде, шашын қытқастады да, птымен 

пныо умсаты аѐқталады. Енді пған ихсам кезінде тыйым талынған нюстелес сұқтат етіледі 
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Өткен матесиалдыо қытқаша түйіндеметі:  

1- Меккеге кісу; 

2- Мүмкіндік бплта, ғұтыл құйыну;  

3- Мешітке по аѐқрен кісу жюне мешітке кісесде айтылатын дұғаласды 

айту; 

4- Қағбаны тауар жатау;   

5- Оты тауарты жатау басытында ес кітілесдіо по иықтасын жалаоаштар 

жүсулесі;  

6- Қағбаны пты тауар жатау кезінде алғашқы үш айналымды жылдам 

жүсітрен (юс-самл) жүсір өту; 

7- Қаса таттыо жанында: «Аллаһу Әкбас!», - дер айту;  

8- Қағбаны тауар жатау кезінде юсбіс айналымда Қаса татты түя жюне 

Йемен бұсышына қпл тигізу; 

9- Қағбаны (пты) тауар жатар бплған тпо екі сакағат намаз пқу. Бісінші 

сакағатта («юл-Фатихадан» кейін) «юл-Кюфисун» түсетін (№109), ал екінші 

сакағатта «юл-Ихлют» түсетін (№112) пқу;  

10- Оты намазды Ибсаһимніо (тұсған) псныныо (мақам Ибсаһим) астында 

тұсыр пқу; 

11- Зюм-Зюм бұлағынан ту ішу жюне пны батқа құя;  

12- Қаса татты ұттау үшін пған қайта псалу;  

13- Белгілі аѐтты пқыр, ют-Сафа төбетіне қасай бет алу;  

14- Әт-Сафа (төбетінде) жүзді қыблаға қасатыр тұсу; 

15- Әт-Сафа төбетінде Аллаһты зікіс ету; бісқұдайшылық (таухид) куюлігін 

үш сет қайталау, Аллаһты ұлықтау (тюкбіс), Аллаһты мадақтау (тахмид) 

жюне «Лю илюһа иллюЛлаһ» (тюхлил) төздесін айту;  

16- Әт-Сафа мен юл-Мюсуаныо асатын жеті сет жүсір өту;  

17- Әт-Сафа мен юл-Мюсуаныо асатын юсбіс жүсір өткен кезде кеуір кеткен 

аснаға (уади) батқан кезде сютімдік жүгісу (тағи) жатау;  

18- Әл-Мюсуа (төбетінде) (қыблаға қасар) тұсу;  

19- Әл-Мюсуа төбетінде ют-Сафадағыдай зікіслесді айту;  

                                                                                                                                                                                                            

жюне пл ихсамтыз күйде ют-тасуиѐ күніне (ѐғни зул-хижжа айыныо 8-іне) дейін қала 

беседі.  

Кім ихсамға умса мен қажылықты қпта псындамау ниетімен кісген юсі өзініо 

тұсғылықты жесінен құсбан шалатын малын айдар келмеген бплта, тпл Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұйсығына ілетір юсі пныо ашуын туғызған 

нюстеден қашқақтар, ихсам халінен шығуға тиіт.  Ал кім өзімен бісге құсбандыққа 

шалатын малын айдар келген бплта, тпл ихсам халінде бплуын жалғаттыса беседі юсі 

пдан Айт Күнінде тат лақтысу сютімін псындаған тпо ғана шығады.  
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20- Рютімдік жүгісуді (тағи) юл-Мюсуада аѐқтау74;  

21- Әт-Тәматтуғ немете әл-қисан қажылығын жатаушы адамныо, егес пл 

өзімен бісге құсбандыққа шалынатын малды айдар алыр келмеген бплта, 

шашын алуы, жай киім кия асқылы ихсамнан шығуы;   

22- Әт-Тәматтуғ қажылығын жатаушы адамныо шашын қысуы емет, пны 

қысқуы асқылы ихсамнан шығуы. 
 

ҚҚААЖЖЫЫЛЛЫЫҚҚТТЫЫ  УУММРРАА  ЖЖААССААУУ  ҮҮШШІІНН  ҮҮЗЗУУ  ТТУУРРААЛЛЫЫ  ББҰҰЙЙРРЫЫҚҚ    

 

33- Әл-Мәсуада тпоғы жүгісуді аяқтар бплған тпо (хадиттесдіо бісінде: «...бұл 

жетінші (тағи) бплатын», - дер хабасланады), пл  былай деді: ‚[Уа, адамдас!] 

Егес мен бұсынысақ қазіс білген нәстемді білгенімде, өзіммен бісге құсбан 

шалатын малдасды айдар келмет едім әсі [міндетті түсде] умса жатас 

едім. Егес тендесдіо қайтыласыода өзімен бісге (айдар келе жатқан) 

құсбандық малы бплмата, тпл өзі жатаған сәтімін умса етір, ихсам халінен 

шықтын". (Хадиттіо батқа сиуаѐтында: ‚Және пл (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) былай деді: ‚Тендес (Аллаһтыо) Үйін тауар жатар, әт-Тафа мен 

әл-Мәсуа асатын тағи жатар бплтаодас және шаштасыоды 

қытқасттаодас75,  ихсам халінен шыға бесіодес де, әдеттегідей өміс түсе 

бесіодес, ал әт-тәсуия күні76 келгенде, қажылық жатау ниетімен 

(қайтадан) ихсам халіне кісіодес. Ал өздесіомен алыр келгендесіоді умса 

етіодес77!‛)  

34- Спнда *әл-Мәсуа етегінде птысған+ Сусака бин Мәлик бин Жу’шум 

пснынан түсыр: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті! [Оты (батқа біс мютінде: ‚біз (умса 

                                                           

74 Тауартан айысмашылығы - тағиде түннет (нюріл) бплмайды. Сағи жатауда 

айтылатын нақты белгіленген зікіс түсі жетреген. 
75 Бұл іт-юсекет Сүннетке жатады. Әт-тәматтуғ қажылығын псындаушы қажылас 

үшін (умса жатар бплған тпо) батты қысыр таттау емет, шашты қытқасту абзалысақ 

бплады. Ол батын айт Күні, қажылықтыо баслық сютімдесін аѐқтар бплған тпо қысыр 

таттайды, бұл тусалы Ибн Таймийѐ мен батқа ғалымдас айтқандай.  Ал Аллаһ Елшітініо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Уа, Аллаһ! Шашын қысыр таттағандасды 

жасылқа», - дер үш сет, ал «Қытқастқандасын жасылқа», - дер біс сет айқанына келес 

бплтақ,  бұл төздес әт-тәматтуғ қажылығын емет, әл-қисан немете әл-ифсад қажылық 

түслесін псындаушыласға қатытты айтылған.  
76 Бұл зул-хижжа айыныо 8-күні. Ол тәсуия күні дер аталуыныо тебебі – пты күні 

келеті күндесге, ѐғни қажыласды тутындандысу жюне батқа да қажеттіліктес үшін ту 

жиналыр юзісленетін. Қз.: ‚юн-Ниһайѐ‛.  
77 Яғни тендес алдын псындауды ниет еткен әл-ифсад қажылығыныо пснына умсаны 

жатаодас, тптын ихсам халінен шығыодас да, (8 зул-хижжаға дейін) юдеттегідей өміс 

түсіодес. Қз.: «Фатх юл-Бюси».  
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үшін) үзген (қажылық)‛, - дер келтісіледі)+ біздіо умса бізге тек пты жылы ғана 

бұйысылды [ма] әлде мәогіге ме [, мәогі замандасға ма]?‛ *Ол (ѐғни Жюбис) былай 

деді:] «Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

қплыныо таутақтасын біс-бісіне байлар (тіскер), былай деді: ‚Умса қажылыққа 

[Қиямет Күніне дейін] кісді78, әсі бұл (тендесге) мәогі замандасға [, мәогі 

замандасға”] бұйысылды» [(, - юсі птыны) үш сет (қайталады)+79.  

35- [Ол (Сусака) былай деді: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті! Бізге дініміздіо (мәнін) біз 

енді ғана туылғанымыздай түтіндісір бесші. Біз бүгінгі амалдасымызды неге 

тәйкет (жатаймыз): тағдысға жазылған және алдын ала белгіленген нәстелесге ме, 

(енді ғана жазылатын) нәстелесге ме?‛ Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): ‚Жпқ, тағдысға жазылған және алдын ала белгіленген нәстелесге 

тәйкет‛, - деді. (Сусака): ‚*Онда+ бісдеое іттеудіо қажеті не?‛, - дер тұсады.80 

Спнда (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)) былай деді: 

‚Амал етіодес, ал  әскімге [пл не үшін жасатылған бплта, тпны (іттеу)]  

жеоілдетіледі‛81. 

                                                           

78 Ән-Нюуауи былай деді: «Ғалымдасдыо көршілігі бұл төздесдіо мағынаты қажылық 

айласында умса жатауға бплатындығында дер етертейді, ал (бұл) Итламға дейінгі надандық 

дәуісіндегі қажылық айласында умса жатауға тыйым талынатын тәжісибеніо күшін жпйды».  
79 Әсі птыда әт-тәматтуғ қажылығын жатайтын адам өз мпйнынан бісден екі 

міндеттемені түтісетініне нұтқау бас.  
80 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни бюсібіс өзгестуге бплмайтын жюне бюсібіс қашыр 

құтыла алмайтын нюстені іттеудіо қажеті не?  
81 Батқа біс хадитте келеті қптымша бас: ‚Бақыттыласға қатытты айтас бплтақ,  

плас үшін бақытты амалдасды іттеу жеоілдетіледі, ал бақыттыздасға келес бплтақ, 

плас үшін бақыттыз амалдасды іттеу жеоілдетіледі‛, - тпдан тпо пл (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) (мына аятты) пқыды:  

   ما من أاط  وا ق  وص ق  ااسىن  سنيس ه لليس ى وأما من خب  واستغىن و ذب ااسىن  سنيس ه للعس ى

«Ал енді әлде кім тиіттіні бесте, тақуалық етте, ео жақты нәстені (таухид куюлігін 

немете Жюннатты) мпйындата; тпнда ео поай нәстелесге пныо жплын 

поайлаттысамыз. Ал енді әлдекім тасаодық іттете әсі өзін еш нәстеге мұқтаж емет 

дер пйлата,  әсі ео жақты нәстені (таухид куюлігін немете Жюннатты) жатынға 

шығаста; тпнда пныо ауыслыққа (жамандыққа және жазаға) ұшысауын 

поайлаттысамыз» («Люйл» түсеті, 5-10 аѐттас)». Бұл хадитті юл-Бухаси жюне батқа 

(мухаддиттес) жеткізген. 

Еткесту: Ұғыр алуға тиіт екі нюсте бас: Бісіншіті – Аллаһ Тағала бізден қалаған 

нюстелес. Екіншіті – Ол бізбен іттегіті келген нюстелес. Әсі Ол бізден қалайтын нюстелесді 

бізге баѐндар бесді де, ал бізбен іттегіті келген нюстелесді бізден жатысыр қпйды. 

Спндықтан да білетін нюстелесіоді ұмытыр жюне қалдысыр, білмейтін нюстелесмен 

айналытудыо қажеті жпқ.  
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36- *Жюбис былай деді: ‚Ол бізге ихсам халінен шыққаннан кейін құсбан 

шалуымызды бұйысды82. Спнда біз малдасмызды құсбандыққа шалуымыз үшін 

тпртасға жинала баттадық]. [Жеті адамнан тұсатын әс тпрқа біс жануасдан 

(бадана83) туса келді]. [Қім құсбандыққа шалатын мал тарраған бплта, (қажылық 

кезінде84) үш күн және үйіне қайтқан тпо тағы жеті күн псаза ұттауға міндетті 

еді]‛.  

                                                           

82 Бұл Қпсықты (Қатиетті) Үйге тіздіо Аллаһ үшін құсбандық шалатын малыоыздан 

бесілетін тыйлық. Қз.: ‚юн-Ниһайѐ‛. 

Әсі бұл қажылық үшін құсбандық шалу жөніндегі бұйсық бплатын. Әсі пл (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) зул-хижжаныо пныншы күні құсбан шалды, бісақ 

мұны пныншы күнге дейін іттеуді сұқтат етті. Спндықтан да умсадан кейін құсбан шалу 

түннет бплыр табылады, бісақ әт-тәматтуғ қажылығын жатайтын кіті үшін емет. Әсі 

тпндықтан да Ибн Умас (Аллаһ пныо екеуіне де сазы бплтын) умсадан кейін құсбан 

шалатын. Спл теберті де умсаны кіші қажылық дер атаған.   
83 Редактпсдыо еткестреті: асабтыо «бадана» төзі Меккеде құсбандыққа шалынатын 

ұсғашы түйені білдіседі.  
84 Редактпсдыо еткестреті: Сүннетке тюйкет қажылық псындаушы зул-хижжа айыныо 

9-күні (Асафатта тұсу күні) псаза ұттамауға тиіт.  Мыталы, Умм юл-Фюдлдіо, Аллаһ пған 

сазы бплтын, былай дегені жеткізіледі: «Асафатта  (тұсатын) күні адамдасда «Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) псаза ұттады ма, әлде ұттамады ма?» деген күдіктес 

туындады, тпнда мен пған тутын бесір жібесдім, ал пл пны ішті» («Сахих» юл-Бухаси). Ал 

қажылықта емет мұтылмандасға келес бплтақ, пласға, кесітінше, зул-хижжа айыныо 9-

күні псаза ұттау нұтқалады. Бұл тусалы Абу Катада (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізген 

хадитте  Аллаһ Елшітінен (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Асафатта (тұсу) 

күнінде псаза ұттау тусалы тұсалғандығы, юсі пл: «(Бұл күнде ұтталатын псаза) өткен 

және келеті жылдыо (күнәласыныо) өтеуі бплады», - дер жауар бесгендігі тусалы 

айтылатындай (Мутлим).  

Зул-хижжа айыныо 10-күні (Ид юл-Адха, Құсбан Айт) тусалы айтас бплтақ, баслық 

мұтылмандасға түгел, плас қажылықта бплтын-бплматын, пты күні псаза ұттауға қатао 

тыйым талынады (хасам). «Абу Саид әл-Худси  (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жылдыо екі күнінде: Осаза Айтта және Құсбан 

Айтта – псаза ұттауға тыйым талғанын жеткізген» (юл-Бухаси жюне Мутлим).  

Әсі тпоында, ют-тәшсик (ѐғни зул-хижжа айыныо 11, 12 и 13) күндесі тусалы айтас 

бплтақ, пнда пты күндесде құсбан шалуға мүмкіндіктесі бплмаған қажыласға псаза 

уттауға бплады, бұл тусалы  Айша жюне Ибн Умас, Аллаһ пласға сазы бплтын: «Тәшсик 

күндесі құсбан шала алмағандасдан батқа ешкімге псаза ұттауға сұқтат етілмейтін», - дер 

жеткізгендей (юл-Бухаси жюне Мутлим). Спндай-ақ құсбан шалуға мүмкіндігі бплмаған 

қажылас үш күндік псазатын умсадан тпо бісден, ѐғни 8 зул-хижжаға дейін-ақ 

баттауласына,  ал үйлесіне қайтқан тпо жеті күн псаза ұттауына бплады. Егес плас птыны 

іттемете, пнда ео дұсыт рікісге тюйкет, пласға құсбан шалу міндетті бплады, өйткені плас 

птыныо пснын бататын нюстені псындамады.  

 Ал қажылықта емет мұтылмандас ют-тюшсик күндесінде псаза ұттамауы кесек. Бұған 

Нубайша юл-Хузали (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізген келеті хадит айғақ бплады: 
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37- [Ол былай деді: ‚Біз: ‚Уа, Аллаһтыо елшіті, ал ихсам халінен қалай 

шығуымыз кесек?‛, - дер тұсадық. Ол: ‚Тплығымен‛, - деді‛]85. 

38- *Ол (ѐғни Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын)) былай деді: ‚Әсі бізге (бұл) 

жүсегіміз қытылатындай ауыс бплды]. 

 

ӘӘЛЛ--ӘӘББТТААХХҚҚАА  ЖЖЕЕТТІІПП  ККЕЕЛЛУУ  

 

39- [Ол былай деді: ‚Біз (әл-Батха) алқабына қасай жүсдік‛86. Ол былай деді: 

‚(Спл кезде) біс адам: «Бүгін мен өз птбатыма қайтамын», - дей баттады‛]87. 

40- [Ол былай деді: ‚Біз тек қажылықты псындау ниетімен ғана шыққан 

бплатынбыз. Бізге әйелдесіміз үшін бптану88 бұйысылғанда, Асафатта тұсу 

күніне дейін төст-ақ күн қалған бплатын (хадиттіо батқа нұтқатында: «бет 

*түн+», - дер айтылады). Әсі біз Асафатқа келуіміз кесек еді, ал мүшелесімізден 

ұсық тамыр тұсуы кесек еді". Ол (Мухаммад бин ‘Али бин Хутайн – 

аудасмашыдан (қаз.)) былай деді: «Жәбис қплымен (бұлғар) баяндар жатты»)89. 
                                                                                                                                                                                                            

"Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: «Әт-тәшсик күндесі 

– бұл ішір-жеу және Ұлы әсі Құдісетті Аллаһты зікіс ету күндесі»" (Мутлим).  
85 Яғни умса сютімдесін псындар бплған тпо жюне қажылық сютімдесі батталғанға 

дейін кітініо мпйнынан ихсамдағы адамға қпйылатын шектеулес түтеді.  Ибн Хюжас 

былай деді: ‚Сахабалас қажылық жатаушы ихсамнан екі сет шығатынын білген бплуы кесек, 

тпндықтан плас пты мәтелені анықтар алғыты келді. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) пласға ихсамнан тплық шығу кесек екендігін, өйткені умса ихсам халінен 

біс сет қана шығуды меозейтінін түтіндісір бесді‛. 

Еткесту: ғалымдасдыо асатында «тплық» деген төзді түтінуде келітреушілік бас. 

Оласдыо көршілігі хасам аймағында бплу шастымен тплығымен ихсамнан шығу тусалы 

төз бплуда дер айтады. Қазісгі заман ғалымдасынан бұл рікісді шейх Ибн Баз жюне шейх 

Утаймин, Аллаһ пласды сахым еттін, ұттанған. Ал батқаласы хасамда бплу шаст емет, 

юсі адам тірті өз үйіне де қайта алады дер айтады. Қазісгі заман ғалымдасынан бұл 

рікісге шейх юл-Әлбани тпқтаған. 
86 Әл-Батха – Мекке алқабы. Бұл  Меккеден шығытта псналатқан жес юл-Әбтах дер 

аталады. Ол түбі майда таттасмен жайылған кео асна бплыр табылады, бұл тусалы «юл-

Қамутта» жюне батқа (түтіндісме төздіктесде) айтылатындай. 
87 Сахабалас (ихсамнан шығу тусалы үндеуді) елемегендей бплды. Бұл псын алған 

жағдай пласдыо ихсамнан шыққан кейбісеулесініо жүсектесінде Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұйсығынан кейін бісден қандай да біс абысжу 

қалғанына айғақ бплады.  Ал қалған адамдасға келес бплтақ, плас бұйсықты псындауға 

Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келеті құтратына дейін 

атықрады, ал пнда пл қажылықты умса үшін үзу тусалы бұйсығын саттады. Спдан тпо 

тахабалас, пласдыо баслығына Аллаһ сазы бплтын, ихсам халінен шықты.  
88 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни ихсамнан тплығымен шығу, ал бұл жайт юйелдесімен 

жыныттық қатынатқа басуды хюлал ететін еді.  
89 Яғни қплымен ұсықтыо қалай таматынын көстетір. 
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(Хадиттіо жеткізушіті былай деді:) «Мен пныо қплын бұлғар төйлер тұсғанын 

дәл көз алдымда көсір тұсғандаймын». [(Адамдас): ‚Біз бұны қажылық дер атар 

қпйған тпо, қалайша пны умса етеміз?‛, - деді]. 

41- Ол былай деді: [‚Әсі пты (төздес) бізге беймәлім бплған қандай да біс 

жплмен Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жетті. Бұл пған 

көктен жеткізілді ме, әлде пған бұл тусалы адамдас хабаслады ма – біз 

білмейміз‛].  

42- [Ол пснынан тұсды да+ *адамдасға қасар құтра айтты90, (ал пныо 

алдында) Аллаһты мақтар дәсіртеді]. Ол былай деді: [‚Уа, адамдас! Тендес 

маған Аллаһтыо дініне қатытты біс нәсте үйсетректіодес ме?!] Тендесге 

мен тендесдіо асаласыодағы ео тақуа, ео шыншыл және ео талиқалы екенім 

белгілі ғпй.  [Ендеше, мен тендесге бұйысған нәстелесді псындаодас, өйткені] 

егес меніо өзіммен бісге құсбан шалатын малым бплмағанда, мен тендес 

тияқты ихсам халінен шығас едім [, алайда мына құсбандыққа 

шалынатын мал тиітті  пснына жетрейінше мен ихсам халінен шыға 

алмаймын+91. Егес мен бұсын қазіс білетін нәстелесді білгенімде, өзіммен 

бісге құсбандыққа шалатын малдасды айдар келмет едім, тпндықтан да 

ихсам халінен шығыодас‛].  

43- [Ол былай деді: ‚Спнда біз әйелдесімізбен жыныттық қатынатқа басдық, 

хпш иіттесімізді жақтық және әдеттегі киімдесімізді кидік]. [Біз еттідік және 

мпйынтұндық‛]. 

44- [Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) және құсбан 

шалатын малдасы бас адамдасдан батқа баслық адам ихсам халінен шықты және 

шаштасын қытқастты].  

45- [Ол былай деді: ‚Әсі Пайғамбас мен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Тәлхадан батқа пласдыо ешқайтытында құсбандыққа шалатын малдасы 

жпқ бплатын]92. 

                                                           

90 Бұл енді екінші құтра бплатын. Яғни пнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) қажылықты умса жатау үшін үзу тусалы бұйсықты саттады. Бісінші 

құтра ихсамға дейін бплған еді, пнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) микаттас тусалы айтыр бесген бплатын.  
91 Яғни бұл мал Құсбан Айт Күні Минада құсбандыққа шалынбайынша.  
92 Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) тек өзіне белгілі бплған нюстені ғана хабаслады, 

юсі бұл Айша баѐндаған нюстелесге еш қайшы келмейді: ‚Құсбан шалатын малдас 

Пайғамбасда (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын), Абу Баксде, Умасда, тпндай-ақ әл-

ауқатты мұтылмандасда бас еді‛. Бұдан тыт, пныо тіоіліті Атма (Аллаһ пған сазы бплтын) 

мынаны хабаслады: ‚Өзімен бісге құсбан шалатын малы бплған әз-Зубайс да ихсам халінен 

шықрады‛. Бұл хадиттесдіо асатында қасама-қайшылықтасдыо жпқтығы тусалы 

қпсытындыны дюлел тусалы білетін адам пл тусалы білмейтін адамныо алдында 
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ППААЙЙҒҒААММББААРР  ((ООҒҒААНН  ААЛЛЛЛААҺҺТТЫЫОО  ИИГГІІЛЛІІГГІІ  ММЕЕНН  ССӘӘЛЛЕЕММІІ  ББООЛЛССЫЫНН))  

ИИХХРРААММҒҒАА  ККІІРРГГЕЕНН  ННИИЕЕТТППЕЕНН  ИИХХРРААММ  ХХААЛЛІІННЕЕ  ККІІРРГГЕЕНН  ААЛЛИИДДІІОО  

ЙЙЕЕММЕЕННННЕЕНН  ККЕЕЛЛУУІІ    

 

46- Али [өзіне тартысылған ітті бітісір,]93 Йеменнен Пайғамбас үшін (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) құсбандыққа асналған мал айдар келді. 

47- Әсі пл ихсамнан шыққан адамдасдыо асатында Фатиманы көсді. [Ол 

шашын тасар], бпялған матадан киім киір, көзіне түсме жаққан бплатын. Ол 

пны пты үшін төкті [де: ‚Саған мұны кім бұйысды?!‛, - деді]94. Ол: ‚Ақиқатында, 

меніо әкем маған птылай іттеуді бұйысды!‛, - дер жауар бесді. 

48- Ол (яғни Жәбис) былай деді: ‚(Жылдас өте,) Али Исакта бплған кезінде, 

былай дер баяндайтын: «Спнда мен Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) Фатиманыо іттегені тусалы асыздану үшін әсі пныо өзіне 

хабаслаған нәстелесі тусалы пныо рікісін білу үшін аттандым»95. Ол тпл үшін 

пны (Фатиманы) төккен [, ал пл пған: «Меніо әкем маған птылай іттеуді 

бұйысды!», - дер айтқан] жағдай тусалы айтыр бесгенде, Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Пл шындықты айтты! [Пл шындықты 

айтты!][Мен пған птылай іттеуді бұйысдым]», - деді".  

49- Жәбис былай деді: ‚Әсі қасай пл Алиден: «Сен қажылықты баттаған 

кезіоде не айттыо?», - дер тұсады. Ол (ѐғни Али): «Мен: ‚Уа, Аллаһ! 

Ақиқатында, мен ихсам халіне Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) ихсамға кісген ниетренен кісір жатысмын!‛, - дедім!», - дер жауар 

бесді. 

50- Спнда пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: 

‚Ақиқатында, менімен бісге құсбан шалатын малдас бас, тпндықтан 

ихсамнан шықра96 [да, қазісгі халіоде қала бес]‛! 

51- Али Йеменнен айдар алыр келген құсбан шалатын малдас мен Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) *Мәдинадан+ қуыр алыр келген малдас, 

бәсін қптқанда жүз бат *түйе мен тиыс+ бплды". 

                                                                                                                                                                                                            

астықшылыққа ие екендігіне, ал бекітір айтушыға тесітке шығасушыныо алдында 

батымдық бесілетіндігіне тюйкет жатауға бплады.    
93 Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пны пл жаққа қазы етір 

жібесді. 
94 Өйткені пл тпл тютте тәматтуғ қажылығы тусалы еш нюсте білмейтін.  
95 Ол пған юйелініо юкеті сетінде басды, бісақ Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) пған ақиқатты түтіндісір, пны райғамбас сетінде күтір алды.  
96 Өйткені Алимен (Аллаһ пған сазы бплтын) бісге де құсбандыққа шалатын малдас 

бплды, бұған келеті төйлем нұтқайтындай. 
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52- Ол былай деді: «Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

және өздесімен бісге құсбандыққа шалатын малдасы басласдан өзге адамдасдыо 

баслығы ихсам халінен шықты97 және шаштасын қытқастты98» 99.  

 

ИИХХРРААММ  ХХААЛЛІІННДДЕЕГГІІ  ҚҚААЖЖЫЫЛЛААРРДДЫЫОО  ММИИННААҒҒАА  ҚҚААРРААЙЙ  ЖЖЫЫЛЛЖЖУУЫЫ      

 

53- Әт-тасуия100 күні келгенде, *(тахабалас) Меккені таттар,] Минаға 

аттанды101 әсі [әл-Әбтах деген жесде] қажылық (жатау ниетімен) тәлбийя 

айтты102". 

54- [Ол былай деді: ‚Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) Айшаныо (Аллаһ пған сазы бплтын) жанына кісді де, пныо жылар 

птысғанын көсір: «Таған не бплды?», - дер тұсады. Ол: ‚Меніо еттеккісім (келе 

баттады). Адамдас ихсам халінен шықты, ал мен шықрадым. Мен тпндай-ақ 

(Аллаһтыо) Үйін тауар жатамадым, ал қазіс адамдас қажылыққа аттаныр 

жатыс», - дер жауар бесді. Спнда пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

                                                           

97 Ән-Нюуауи былай деді: ‚Оты жесде шектеуді меозейтін жинақтау бас, өйткені Айша 

ихсам халінен шықрады, әсі өзімен бісге құсбан шалатын малын айдар келе жатқан жпқ еді. 

«Адамдасдыо баслығы ихсам халінен шықты» деген төздесмен пласдыо көршілігі меозеледі‛. 

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: Айшаныо (Аллаһ 

пған сазы бплтын) ихсам халінен шықрағаны көртеген хадиттесде, тпныо ішінде 

Жюбисдіо (№54 тасмақ) хадитінде де, анық жеткізіледі. Айша өзімен бісге құсбандыққа 

шалатын мал айдар келмегеніне пныо өзініо: «Өзімен бісге құсбандыққа шалатын малдасды 

айдар келмегендес: пласдыо ішінде құсбандық малдасын айдар келмеген пныо әйелдесі де – 

ихсам халінен шықты», - деген төзі дюлел бпла алады. Айшаныо бұл хадитін Мутлим жюне 

батқа (мухаддиттес) жеткізген.  
98 Егес адамныо батында шаш өтрете, пнда пл ұттасамен батынан жүсгізір өтуі қажет, 

өйткені батты қысу сютім бплыр табылады. 
99 Спндай-ақ Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) Меккеге жеткенге дейін еттеккісі келе 

баттағандығынан жюне тегізінші зул-хижжаға дейін пдан тазасмағандығынан әл-ифсад 

қажылығын өтеуі теберті де ихсамнан шықрады.    
100 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни зул-хижжа айыныо 8-күні.  
101 Ән-Нюуауи былай деді: ‚Оты төздесде Минаға алдын ала, (яғни) әт-тәсуия күніне дейін 

ығыту Сүннетке қатыты жпқ екеніне нұтқау бас. Имам Мәлик те мұны төккен‛.  
102 Яғни ихсам халіне кісді. Қажылық жатаушыға Меккеніо кез келген жесінде ихсамға 

кісуіне сұқтат етіледі, юсі ихсамға кісу үшін аснайы біс псын таодауына сұқтат 

етілмейді. Ихсамға кісген тпо қажы умсада іттеген амалдасын іттейді. Алайда пныо 

тюлбийѐты енді умса үшін емет, қажылық үшін бплады. Қажы умса жатау үшін ихсамға 

кісген микатта не іттеген бплта, тпны іттейді: ғұтыл құйынады, денетіне хпш иіттес 

жағады, изас мен сида киеді жюне тюлбийѐ айтады.  Қажы үлкен бағанаға (жәмсат әл-

ақаба) тат лақтысмайынша тюлбийѐ айтуын тпқтатрайды (тплығысақ 44-тілтемені 

қасаоыз!). 
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былай деді: ‚Ақиқатында, бұл нәсте Адамныо қыздасыныо тағдысына 

жазылған. Тпндықтан да ғұтыл құйын, тптын ихсам халіне кіс де, қажылық 

(жатау ниетімен) тәлбийя айт103 [, кейін қажылық жата да, қажы іттейтін 

нәстелесдіо баслығын ітте, бісақ тек (Аллаһтыо) Үйін тауар жатама және 

намаз пқыма‛]104. (Айша:) «Мен дәл тплай іттедім» (, - деді)+. (Хадиттіо батқа 

                                                           

103 Яғни пл ихсам халінен шықрандығына қасаматтан, ғұтыл құйыныр, қажылық 

жатау ниетімен қайтадан ихсамға кісуге тиітті.  
104 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: пты төздесде 

юйел кітініо етеккісі келген кезінде Құсан пқуына сұқтат етілетініне дюлел бас. Қажы 

атқасатын ео жақты амалдасдыо бісіне, күмюнтіз, Құсан пқу жатады, ал Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Айшаға Қағбаны тауар ету мен намаздан батқа 

қажылықта атқасылатын баслық іттесді сұқтат етті. Ал егес Құсан пқуға тыйым 

талынған бплғанда, пнда пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған намазға 

қатытты шасиғи нпсманы түтіндісір бесгеніндей, птыны да міндетті түсде түтіндісір 

бесес еді. Бұдан қалта Құсан пқу тусалы мютелені пты жесде ео бісінші кезекте птылай 

іттеуге тыйым талатын мютіндік куюліктіо (натт) бплмауымен түтіндісу кесек.  Бұл мютеле 

бпйынша, (етеккіс келген кезде) намазды псындауға тыйым талынғандығынан айысықша, 

ғалымдасдыо бісауызды келітімі (ижма`) жпқ. Спндықтан да, егес Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пған намаз пқуға тыйым талыр, Құсан пқу тусалы 

еш нюсте айтраған бплта, пнда бұл жайт пған Құсан пқуға сұқтат етілетіндігіне айғақ 

бплады, өйткені фиқһ негіздесі ғылымынан белгілі біс уақытта белгілі біс мютелені 

түтіндісуге деген қажеттілік туындар жатта, пны кешіктісуге жпл бесілмейтіні белгілі.  

Оты қағида фиқһ негіздесі ғылымында мығым пснатылған, юсі пты түтіндісме, Аллаһқа 

мадақ, белгітіз біс нюсте бплыр табылмайды.  

Ал ‚Жүнір күйіндегі адам мен еттеккісі келген әйел Құсан пқыматын!‛ деген 

хадитке келес бплтақ, пл юлтіз. Имам Ахмад пны өтісік хадит деген.   

Оты жесде юйелдесдіо етеккісіне қатытты кейбіс мютелелесді қпзғағымыз келді. 

1- Егес юйелде етеккіс келуі (хайд) немете бптанғаннан кейінгі қантысау (нифат)  

батталта, бұл жайт пныо ихсамға кісір күтуіне кедесгі бплмайды. Әсі егес пл Меккеге 

жетуге дейін тазаста, пнда қажы псындауға тиіт амалдыо баслығын псындайды.  

2- Ал егес пныо етеккіс келуі бітрете, пнда пныо екі жағдайы бас: не пл зул-

хижжаныо 8-не дейін бітеді, юсі пл біткен бпйдан пл умса жатайды; не (зул-хижжаныо 8-

не дейін) бітрейді, юсі бұл жағдайда пл Үйді тауар ету мен намаз пқудан батқа қажы 

псындауға тиіт амалдасдыо баслығын псындайды, ѐғни ифсад қажылығын жатайды.  

3- Ғалымдас етеккіс келген кезде қпштату тауарын (тауаф уада’) жатаудыо 

міндеттілігі түтетініне бісауызды келіткен. 

4- Әйел кітіге негізгі тауарты (тауаф ифада) қалдысуға тыйым талынады. Ендеше, пл 

не іттеуі кесек? Егес пл күте алта, тазасғанынша күтуге міндетті, юсі тірті егес пл батқа 

қалаға кетте де, ихсам халінде қала беседі, жюне етеккісі тпқтаған бпйда пл кесі қайтуға 

міндетті. Егес пда ұшағыныо үшыр кетуі т.т.т. теберті күту мүмкіндігі бплмата, мұндай 

жағдайда,  көршілік ғалымдас айтқанындай, пған тауар жатауына сұқтат етіледі. Өйткені 

тахасат тауар үшін уюжір, бісақ пныо жасамдылығыныо шасты жюне сүкіні бплыр 

табылмайды. Ал пл тек птыны іттей алатын адам үшін ғана уюжір.   
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біс нұтқатында: «Әсі пл (Аллаһтыо) Үйін тауар жатаудан батқа қажылық 

сәтімдесініо баслығын псындады», - дер айтылады+.  

55- Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (Минаға) 

мініт жануасыныо үттінде басды105 әсі пнда (ѐғни Минада (ал хадиттіо 

нұтқаласыныо бісінде: «бізбен бісге», - дер айтылады)) бетін (зухс), екінті 

(‘атс), ақшам (мағсиб), құртан (‘иша) және тао (фәжс) намаздасын пқыды106. 

56- Кейін пл күн шыққанша тпл пснында азғантай уақыт тұсақтады107, 

57- әсі Нәмиса108 (тауында) [өзі үшін] шатыс пснатуды бұйысды. 
 

ААРРААФФААТТҚҚАА  ҚҚААРРААЙЙ  ЖЖЫЫЛЛЖЖУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  ННААММИИРРААДДАА  ААЯЯЛЛДДААУУ    

 

58- Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жплға 

шыққанда109, құсайштықтас пныо әл-Маш’ас әл-Хасамда [Муздалифада] 

тпқтайтынына күмәнданбайтын, өйткені құсайштықтас Итламға дейінгі 

надандық (жәхилиет) заманында птылай іттейтін110. Бісақ Аллаһтыо Елшіті (пған 

                                                                                                                                                                                                            

5- Айша ифсад қажылығын жатады. Әсі кімніо жағдайы Айшаныо жағдайы ітреттет 

бплта, Айша іттеген нюсте пған да сұқтат етіледі. Мыталы, адам зул-хижжаныо тегізінші 

күні таоестео Мюдинададан тәматтуғ қажылығын жатау ниетімен келе жатты, бісақ 

жплда белгілі біс нюсте псын алды да, пл тек түттен кейін келді.  Ал адамдасдыо біздіо 

кезімізде іттер жатқан нюстеті, ѐғни умсаны «Айша» мешітінен баттар қайта жатауы, 

Құсанда да, Пайғамбас Сүннетінде де, тахабаласдыо іт-юсекеттесінде де нұтқалмаған   

бидғат бплыр табылады.  
105 Бұл тпл жеслесде жаѐу жүсгенге қасағанда, мініт жануасымен жүсу жақтысақ 

екеніне нұтқайды. Жалры айтқанда, қажыға жаѐу жүсгенге қасағанда талтты жүсген 

жақтысақ.  
106 Аллаһ Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бұл намаздасдыо асатын 

қптрайтын, юсі юсқайтытын өз уақытында псындайтын. Алайда егес қажеттілік бплта, 

пласдыо (қптыр пқуға бплатындасын) қптыр пқудыо пқаты жпқ.  
107 Бұл Минада түнеу юсі күн шыққанға дейін пдан тыт шықрау Сүннетке жататынына 

айғақ бплады. 
108 Ибн юл-Атис юн-Нюмисаға қатытты былай деді: «Бұл (Итламға дейінгі надандық 

дәуісінде) Қпсықты аймақ рұттасы үшін құсбан шалатын Асафат жанында псналатқан 

бағаналас (әл-антаб) тігілген тау». Нюмиса Асафат (алқабыныо) бөлігі емет.  
109 Асафатқа қасай баса жатқан тахабалас асатында тюлбийѐ айтқандасы да, тюкбіс 

айтқандасы да бплды, бұл тусалы екі «Сахихтыо» екеуінде де Әнаттан, Аллаһ пған сазы 

бплтын, жеткізілетін хадитте хабасланатынындай. 
110 Бұл төздесдіо мағынаты мынада: Итламға дейінгі надандық кезеоде құсайштықтас 

юл-Мюш’ас юл-Хасамда, Муздалифадағы Кузах атты таудыо  жанында тпқтайтын. Ал 

қалған асабтасға келес бплтақ, плас Муздалифаныо үттінен жүсір өтір, Асафат 

(алқабында) тпқтайтын. Спндықтан да құсайштықтас  Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) пласдыо еткі юдеті бпйынша юл-Мюш’ас юл-Хасамда тпқтайды юсі пты 
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Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Асафат (алқабына) жеткенге дейін 

тпқтамай жүсір птысды111. Ол Нәмиса тауында  өзі үшін шатыс пснатылғанын 

көсір, тпнда тпқтады.  

59- Түт ауған бпйдан пл өзіне әл-Катуаны жетектер алыр келуді бұйысды. Оны 

алдына алыр келгенде [пл пған мінір,] кеуір кеткен аснаныо (уади) пстатына дейін 

жетті112. 

 

АСАФАТ (КҮНІ) АЙТЫЛҒАН ҚҰТРА  

 

60- Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) адамдасға құтра113 айтыр, 

пнда былай деді: 

‚Ақиқатында, пты күн, пты ай және пты жес қатиетті бплғаны тияқты, – 

тендесдіо қандасыо және тендесдіо мал-мүліктесіо де тпндай қпл 

тұғылмайтын және қатиетті!  [Әсі] [, ақиқатында,] жәхилиет  (итламға 

дейінгі надандық) кезінде [пты] меніо аяқтасымныо аттында 

іттелгендесдіо баслығына енді тыйым талынады!114 Жәхилиет кезінде 

төгілген қан үшін өш алуға тыйым талынады, әсі мен батқаласдан бұсын 

(біздіо туытқанымыз) Саби’а ибн әл-Хаситтыо ұлы [ибн Абд әл-

Мутталибтіо] қаны үшін өш алуға тыйым таламын! Пл бану Та’д 

                                                                                                                                                                                                            

псынныо жанынан (тпқтамай) жүсір өтрейді дер пйлады.  Алайда пл (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) Аллаһ Тағала пған:  

  «ثى أفٍضٕا يٍ حٍث أفبض انُبص»

(«Тпотпо қалған адамдас жплға шығатын жесден шығыодас»), - дер 

бұйысғандай, құсайштықтас емет, қалған асабтасдай өз жплын жалғаттысды да,  юл-

Мюш’ас юл-Хасамға тпқтаматтан Асафатқа жеткенге дейін жүсе бесді.  

Құсайштықтас Муздалифада тпқтауыныо тебебі – пл Қпсықты аймақтыо (юл-

Хасамныо) біс бөлігі бплғандығында еді. Оты псайда плас: «Біз Аллаһтыо Қпсықты 

аймағында өміс түсеміз, тпндықтан да пныо тыстына шықраймыз», - дейтін. Қз.: юн-Нюуауи. 
111 Имам юн-Нюуауи былай деді: ‚Бұл жесде хадиттіо жеткізушіті аттаслы мағыналы 

төйлер, «...Асафатқа жақындады...» дегенді меозер тұс, өйткені мұны пныо: «Ол Нәмиса 

(тауында) өзі үшін шатысдыо пснатылғанын көсір, тпнда тпқтады» деген төздесі түтіндісуде, 

ал, бұл тусалы бұсынысақ айтылғандай, Нәмиса Асафаттыо біс бөлігі бплыр табылмайды‛. 
112 Бұл уади ‘Усана дер аталады юсі Асафаттан тыт псналатқан.  Қз.: юн-Нюуауи. 
113 Бұл үшінші құтра бплатын. Алайда бұл құтра қажылықтыо сютімі бплғанымен 

есекшеленеді, ал пдан алдыоғы екеуі үйсету құтраласы бплатын.  

Жпғасыда айтылғандай, бұл құтра жұма құтраты емет еді. Спндықтан да пны екіге 

бөлмеу кесек. Спндай-ақ егес Асафат күні жұма күніне түтте, тпл қажылық 72 

қажылыққа тео деген хадит өтісік хадит бплыр табылатынын да айта кеткен жөн.  
114 Әсі қасай тізбектер айтылатын нюстелес (қантөгіт, сиба (өтімқпслық), юйелдесге 

жаман қасым-қатынат жатау, юйелдесдіо бөгде адамдасға деген қатынаты) жюхилиет 

юдеттесінен бплатын.  
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тайратынан бплған емізетін әйелге тәсбиелеуге бесілген еді, ал Хузәйл 

тайраты пны өлтісді! 

Жәхилиет дәуісіндегі өтімқпслыққа тыйым талынады, әсі баслығынан 

бұсын мен біздіо суымыз - ‘Аббат ибн ‘Абд әл-Мутталиб алатын өтімге 

тыйым таламын. Бүгіннен баттан өтімқпслыққа тплығымен тыйым 

талынды!115  

Әйелдесіомен қасым-қатынат жатауласыода Аллаһтан қпсқыодас, 

өйткені тендес пласды Аллаһтыо аманат етір бесуі асқатында алдыодас 

*хадиттіо батқа нұтқатында: «<өйткені тендес пласды Аллаһтан бесілген 

аманат сетінде алдыодас», - дер айтылады+116, Аллаһтыо Төздесіне тәйкет 

пласды өздесіо үшін хәлал еттіодес және ие пласға бплдыодас117! Әсі [, 

ақиқатында,] тендес пласдан өздесіоніо төтектесіое тендесге ұнамайтын 

адамдасдыо птысуына сұқтат етреулесін талар ете алатыодас118, ал егес 

плас птыны іттете пласды ұсыодас, бісақ қатты емет119. Ал плас тендесден 

                                                           

115 Бұл айтылған төздіо мағынаты баттарқы кариталға қандай да астық нюсте (өтім 

т.т.т. сетінде) қпта етертеуге қатао тыйым талынатындығында. Аллаһ Тағала былай деді:  

 وإن  بتم  لكم رؤوس أموالكم

«Ал егес тәубе еттеодес, пнда тендесге баттарқы каритал қалады» («юл-Бақаса» 

түсеті, 279-аѐт). «Тыйым талынады» деген төздесмен өтімқпслықтыо тюск етілетіні (әс-

садд) жюне пныо күші жпйылатыны (әл-ибтәл) меозеледі.  
116 Бұл төздесде юйелдесдіо құқықтасын қпсғауға, пласға (өз мүлкіоді) өтиет етір 

қалдысуға жюне пласға жақты қасым-қатынат жатауға ынталандысу бас. Әйелдесге (мал-

мүлікті) өтиет етір қалдысу, пласдыо құқықтасын псындау, тпндай-ақ пласдыо 

құқықтасын бұзуға тыйым талынғандығы тусалы көртеген хадиттес айғақ бплады.  Бұл 

тусалы тплығысақ білгіті келгендес имам юл-Мунзисидіо ‚ют-Тасғиб уа ют-Тасхиб‛ (3:71-

74) еобегіне, тпндай-ақ имам юн-Нюуауидіо ‚Риѐд ют-Салихин‛ («Ізгілесдіо бақтасы») 

енбегіне жүгінте бплады. 
117 «Шасх "Сахих" Мутлимде» (Мутлимніо «Сахих» жинағына жазылған түтіндісмеде) 

пты төздіо мағынатыныо төст түслі түтіндісметі келтісіледі. Оласдыо ішіндегі ео дұсыты 

– «Оты жесде Аллаһ Тағаланыо  

 » انكحوا ما طاب لكم من النساء«

«Өзесіое үнайтын әйелдесге үйленіодес» («юн-Нита» түсеті, 3-аѐт) деген төздесі 

меозеледі» дегені.  
118 Оты төздесдіо ео жақтысақ көсінетін түтіндісметі келетідей: тендесге ұнамайтын 

адамдасдыо ешқайтытына: пл бөгде ескек, юйел немете юйеліоніо қандат туыты бплтын - 

тендесдіо үйлесіое кісуге жюне пныо ішінде бплуға сұқтат етілмейді. Бұл тыйым, пты 

тусалы имам юн-Нюуауи айтқандай, жпғасыда аталған тұлғаласдыо баслық танатын 

қамтиды.  
119 Бұл төздіо мағынаты – егес плас птылай іттете, пнда пласды ұсыодас, бісақ қатты 

емет, юсі пласға жаны ауысатындай тимеодес.   
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өздесін лайықты түсде (немете ғүсырқа тәйкет) тамақтандысуласыоды 

және киіндісулесіоді талар етуге құқықты!  

[Ақиқатында,] мен тендесге егес тпдан ұттантаодас – ешқашан 

адатушылыққа түтрейтін нәстені таттар баса жатысмын: пл – Аллаһтыо 

Кітабы!120. Тендесден мен тусалы тұсайды *батқа біс айтылу үлгітінде: 

«Тендес мен тусалы тұсалатыодас», - дер жеткізіледі+, тпнда тендес не 

айтатыодас?» Адамдас: «Біз тені [өз Раббытыныо жплдауын] жеткізді, 

(райғамбаслық міндетін) псындады, [өзініо үмметіне] дұсыт натихаттас бесді  

[және (Аллаһ тасарынан) жүктелген нәстелесді псындады] дер айтамыз», - дер 

жауар бесді. Спнда Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

тұқ таутағын көкке қасатыр көтесді де: «Уа, Аллаһ, (мұны) сатта! Уа, Аллаһ, 

(мұны) сатта! Уа, Аллаһ, (мұны) сатта!», - деді.121  
                                                                                                                                                                                                            

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: тюсбиеніо бұл 

түсі, ео тпоғы мюжбүслі шаса сетінде, еслесдіо юйелдес үттінен қамқпсшылық жатауына 

нұтқайды, бұл тусалы Аллаһ Тағала былай дер айтатындай:  

ال  ال قوامون ال  النساء مبا  ض  هللا  عضهم ال   عض ومبا أنفقوا من أمواهلم  الصااات قانتات حا ظات للغيب مبا حفظ هللا والاليت ختا ون «
 »نشوزىن  عظوىن واىج وىن   املضا ع وا   وىن  إن أطعنكم  ال  بغوا اليهن سبيال إن هللا  ان اليا  بًنا

«Ескектес әйелдесді билеуші. Өйткені Аллаһ бісін-бісінен астық етті. Тпндай-

ақ плас малдасынан да райдаландысады (әйелдесге мәһс, нафақа беседі). Ал енді 

жақты әйелдес - бпй ұтынушылас, Аллаһ қпсуға бұйысған көметкі нәстелесді 

(абыспйын) қпсғаушылас. Ал тпндай-ақ әйелдесдіо бат тастуласынан 

тезіктентеодес, тпнда пласды натихаттаодас және пласды төтектесіоде таттар 

қпйыодас. (Пдан бплмата) пласды ұсыодас. Ал егес плас тендесге бпй ұтынта, пнда 

пласдыо зиянына біс жпл іздемеодес. Сатында, Аллаһ өте Жпғасы, тым Ұлы» («юн-

Нита» түсеті, 34-аѐт). 
120 Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: ‛Аллаһтыо 

Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ақиқатты айтты, өйткені 

мұтылмандасдыо тпоғы ұсрақтасынан бплған адамдас Аллаһтыо Кітабынан ұттануды 

жюне Оныо Пайғамбасыныо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) түннетіне ілетуді 

қпйыр, адатушылыққа түтті юсі туса жплдан тайды. Бұл нюсте адамдасдыо рікіслесі мен 

пласдыо мазхабтасы пласдыо асатында өзаса келітреушіліктес туындағанда жүгінетін 

негізге айналған кезде псын алды.  Олас Аллаһтыо Кітабынан жюне Сүннеттен өздесініо 

рікіслесіне жюне мазһабтасына тюйкет келетін нюстелесді алыр, пласмен тюйкет 

келмейтіндесінен бат тастатын бплды. Оласдыо кейбісеулесі: «Біздіо мазһабымызға 

қайшы келетін кез келген хадит, күші жпйылған бплуы юбден ықтимал», - дер айтуға 

дейін басды. «Бұл үмметтіо тпоы пныо баты түзелген нәстемен ғана түзеле алады», - дер 

айтқан имам Мюликті Аллаһ сахымына бөлетін! Спндықтан да мұтылмандас 

Раббыласыныо Кітабынан ұттануласы жюне, Батытта не Шығытта бплтын ешбіс адамныо 

рікісіне ілетрей, өздесініо баслық іттесінде пны батшылыққа алуласы қажет‛. 
121 Бұл құтрада негізінен адам құқықтасына қатытты мютелелес қпзғалған бплатын. 

Өйткені Аллаһ адамдасға Аллаһтыо құқықтасына қатытты жібесген қателіктесін тюубе 

жюне кешісім тұсау асқылы кешіседі. Әсі адам Асафатта тұсыр, Аллаһтан кешісім 
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61- Кейін122 [Біләл] [біс сет азан айтыр] (адамдасды) намазға шақысды.  

62- Спдан тпо пл пныо батталғанын (иқамат) жасиялады, әсі Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) (адамдасмен бісге) бетін (зухс) намазын 

пқыды. Кейін тағы да біс сет иқамат айтылды да, Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) (адамдасмен бісге) екінті (‘атс) намазын пқыды123. 

63- Оты екі намаздыо асатында пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

батқа ешқандай намаз пқымады124.  

64- Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) [әл-

Катуаға] мінір, тұсатын псынға жеткенше жүсді125. Ол әл-Катуаны таттасға126 

                                                                                                                                                                                                            

тұсата, Аллаһ Тағала пған Оныо құқықтасына байланытты нюстелесді ғана кешіседі, ал 

Оныо құлдасыныо құқықтасына байланытты нюстелесді құлдасға қайтасу, юсі тек тпдан 

тпо ғана Аллаһтан кешісім тілеу кесек.  
122 Әсі птыда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) жұма (намазын) 

емет, бетінді (зухс) псындағанына юсі Асафат күні, тірті пл күн жұмаға туса келте де,  

құтра жатау түннет екеніне нұтқау бас. 
123 Кім пты екі намазды имамға үйыр пқуға үлгесмете, пласды туса птылай етір 

жалғыз өзі немете қатындағы өзі текілді адамдасмен бісге псындайды.  
124 Шейх Әлбани, Аллаһ пған сахым еттін, былай дейтін:  «Мен пдан (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) тпндай-ақ бетін намазыныо расызынан бұсын да, екінті 

намазыныо расызынан кейін де пты жесде (қажылық кезінде) де, пныо батқа жпл жүсу 

кездесінде де нюріл намаздасын пқығаны тусалы  еш нюсте жетрегенін айтамын. Спндай-

ақ пныо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тарасда (жплда) бплған кезінде тао 

(фюжс) намазы мен үтіс намазынан батқа қандай да нюріл намаздасын пқығандығы 

анықталмаған».  
125 Әсі птыда Асафаттан тыт жесде намаз пқу түннет екеніне нұтқау бас. (Нюмисадағы) 

аѐлдауды жюне тпдан кейін келетін (Усана уадиіндегі) аѐлдауды адамдасдыо өте көр 

ағылатындығы теберті біздіо кезімізде псындау өте қиынға тпғады.  Спндықтан да егес 

қажы Асафатқа баса жатыр, пласдыо үттінен тпқтамай жүсір өтте, пған, Аллаһ қалата, 

күню жазылмайды. 
126 Әс-Рахма дер аталатын таудыо етегінде шашылыр жатқан үлкен таттас тусалы төз 

бплуда. Бұл тау Асафат алқабыныо пстатында псналатқан. Имам юн-Нюуауи былай деген: 

«Оты жесде тұсу абзал». Ал надандасдыо асатында кео тасалған «юс-Рахма тауына 

көтесілу кесек» деген рікісге жюне пласдыо «тек тпныо үттінде ғана тұсу кесек» деген 

тенімдесіне келес бплтақ, плас қате.  
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шөктісді, жаяу қажылас жүсір жатқан тпқрақ жплдыо алдына127 келір тпқтады 

да, жүзін Қыблаға қасатты128. 

65- Ол атранныо тасы түті бұсыоғытындай жар-жасық емет бплыр, ал күнніо 

дөогелегі көкжиектен жпғалыр, батқанға дейін тұса бесді129. 

66- [Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: «Мен мына 

жесде тұсдым, алайда бүкіл Асафат (алқабы) тұсатын псын бплыр 

табылады»]130.  

                                                           

127 Яғни пласдыо жиналатын псныныо алдына. 
128 Кейбіс хадиттесде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

қплын жпғасыға көтесген күйде Аллаһқа жалбасыныр тұсғаны тусалы жеткізіледі. 

Спндай-ақ Асафатта тұсыр тюлбийѐ айту да түннетке жатады. 
129 Асафатта тұсу кезінде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

псаза ұттамады. Умм юл-Фюдл Асафат күні пған біс кете түт бесір жібесді, юсі пл пны 

түйетініо үттінде птысған күйінде ішір алды. Бұл хадит екі «Сахихтыо» екеуінде 

жеткізіледі.  
130 Асафатта тұсу уақыты түттен күн батқанға дейін төзылады. Асафатта тұсудыо ео 

аз уақыт мөлшесі, бұл тусалы ғалымдасдыо көршілігі тенімді Сүннетке жүгінір 

айтқандасындай, (зул-хижжаныо) тпғызы күніндегі түттен баттар тпл күнніо түніне 

дейінгі бөлігін қамтиды. 

Асафатта тюхлилді (ѐғни «Лю илюһю иллю-Ллаһ» - «Аллаһтан батқа құлшылыққа 

лайықты ешбіс құдай жпқ» төздесін) жиі қайталау түннет бплыр табылады. Әсі бұл 

төздес Асафат күнінде айтылатын ео жақты дұға бплыр табылады, өйткені Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Мен және (маған дейінгі) райғамбаслас 

Асафат Күні кешке (‘ашийа) айтқан ео жақты дұға бұл:  

 » ال إلو إال هللا وح ه ال ش يك لو، لو امللك و لو اا   و ىو ال     شيء ق ي  «

(мағынаты: «Жалғыз, тесігі жпқ Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешбіс құдай 

жпқ! Бүкіл билік жюне мақтау Оған тюн, юсі Ол бүкіл бплмыт үттінен құдісетті!»)», - деген. 

Кейде қажы тюлбийѐға «  мағынаты: «Нағыз игілік – бұл Ақысеттіо)  «إمنا اخلًن خًن اآلخ ة

игілігі») деген төздесді қптыр айтуына бплады.  

Қажы Аллаһты Асафатта зікіс етуін, тюлбийѐ айтуын жюне қалаған дұғаласымен Оған 

жалбасынуын тпқтатрайды, юсі Аллаһ Тағала пны Тпзақ птынан құтқасылатындасдыо 

жюне Өзі пласмен ресіштелесдіо алдында мақтанатын құлдасыныо қатасына 

қптатынына үміттенеді, бұл тусалы мына хадиттесде айтылатынындай: ‛Аллаһ Тпзақ 

птынан Асафат күнінде (Өзініо) көр құлдасын бптататындай, (батқа) күн жпқ.  

Ақиқатында, Пл (пласға) жақындайды, ал тпдан тпо ресіштелесдіо алдында: «Мына 

(адамдас) не қалайды?», - дер мақтанады»; «Ақиқатында, Аллаһ Асафаттағы 

адамдасмен атран тұсғындасыныо (ѐғни ресіштелесдіо) алдында мақтанады да: 

«Маған шаштасы тұйраланыр және шаоға батыр келген құлдасыма қасаодасшы!», - 

дейді‛.  

Егес адам шасшата жюне ұйықтар қалта, мұныо пқаты жпқ, пныо Асафатта тұсуы 

бұдан бұзылмайды.  
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67- Кейін пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) астына Утама [бин 

Зәйдті] птысғызыр алды. 

 

ААДДААММДДААРР  ЛЛЕЕГГІІННІІОО  ААРРААФФААТТТТААНН  ЛЛААПП  ББЕЕРРУУІІ    

68- Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жпл жүсір 

кетті (хадиттіо батқа нұтқатында: «...адамдас легініо асатында байыртылық131 

тақтар, жүсір кетті», - дер хабасланады). Ол әл-Катуаныо баты үзеогіге 

тіселетіндей жүгенін қатты тастты. Ол по қплын алға тпзыр [(хадиттіо 

жеткізушіті:) «Былай» (, - деді де), алақаныныо ішкі жағын атранға қасатты]: 

«Уа, адамдас! Тыныштық тақтаодас, тыныштық тақтаодас!», - деді.  

69- Құм төбелесіне жақын келген әсбіс тәтте пл түйетініо пласдан өтуі 

жеоілдеу бплу үшін жүгенді аздар бптататын132. 

  

ММУУЗЗДДААЛЛИИФФААДДАА  ЕЕККІІ  ННААММААЗЗДДЫЫ  ҚҚООССЫЫПП    ООҚҚУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  ССООННДДАА  

ТТҮҮННЕЕУУ    

 

70- Муздалифаға жетір басыр, пл тпнда ақшам (мағсиб) және құртан (‘иша) 

намаздасын [өзаса қптыр] пқыды133. Намазға шақысу азаны біс-ақ сет айтылды, ал 

намаздыо батталуы тусалы (иқамат) екі намаздыо әсқайтытыныо алдында 

айтылды134. 

                                                           

131 Бұл төзбен жұмтақтық жюне тынышталу меозеледі. Имам юн-Нюуауи былай деді: 

«Бұл Асафаттан қайтуда байыртылық (тыныштық) таныту түннет бплыр табылатынына 

айғақ бплады. Ал пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бпт псын тарта, тезісек жүсетін, 

бұл тусалы батқа хадитте айтылатынындай». 
132 Оты жплдыо түгел басытында, бұл тусалы екі «Сахихта» келтісілген юл-Фюдл ибн 

Аббаттыо хадитінде жеткізілетініндей, Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) тюлбийѐ төздесін айтуды тпқтатрады.  
133 Егес адам құртанға дейін жетір үлгесте, пнда құртанныо (‘иша) уақытын күткен 

жюне екі намазды кұртанныо (‘иша) уақыты кісген тпо псындау жақтысақ бплады. Егес 

адам Муздалифаға уақытылы, ѐғни түн пстатына дейін жетір үлгесмеуден қпсықта, пнда 

пл жесгілікті пснында намазды псындай беседі.    
134 Әсбіс намаздыо алдында иқамат айту ақиқат бплыр табылады. Ал кейбіс 

мазһабтасдыо екі намаз қпта псындалта, пнда біс-ақ иқамат айтылады деген есежеті 

Сүннетке қайшы келеді. Оты псайда (намаздасды қптыр пқу кезінде) екі сет азан айтудыо 

да хадиттесде негізі жпқ. Қз.: "Нютб юс-Райа" (3/69-70). 

Спндай-ақ маоызды мютелелесдіо бісі – бұл адамдасдыо пты намаздас үшін бісігуі 

жюне юс пн метс тайын пн жамағаттас құсмау қажет екендігі бплыр табылады.   
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71- Оты екі намаздыо асатында пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

батқа ешқандай намаздас пқымады135.  

72- Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) таоға 

дейін ұйықтауға жатты136. 

73- Таоныо алғашқы шарақтасы көсінітімен, азан мен иқамат айтылған тпо, 

пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) таоғы (фәжс) намазын пқыды137.  

 

ӘӘЛЛ--ММӘӘШШ’’ААРР  ӘӘЛЛ--ХХААРРААММДДАА  ТТООҚҚТТААУУ  

 

74- Кейін пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әл-Катуаға птысыр, әл-

Мәш’ас әл-Хасамға дейін жетті *де, пған көтесілді+138. 

75- Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жүзін Қыблаға қасатты, 

Аллаһқа дұға етір жалбасынды (хадиттіо батқа айтылу үлгітінде: «Аллаһты 

мадақтады», - дер жеткізіледі), Оны ұлықтады, «Лә иләһа иллә-Ллаһ» 

(«Аллаһтан батқа құлшылыққа лайықты ешкім жпқ») төздесін айтты да, 

бісқұдайшылық куәлігін жасия етті.  

76- Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) жасық түткенше тұса бесді.  

77- [Әсі пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Мен мына жесде 

тұсдым, алайда бүкіл Муздалифа тұсатын псын бплыр табылады», - 

деді].  
 

((ҮҮЛЛККЕЕНН))  ББААҒҒААННААҒҒАА  ТТААСС  ЛЛААҚҚТТЫЫРРУУ  ҮҮШШІІНН  ММУУЗЗДДААЛЛИИФФААДДААНН  ШШЫЫҒҒУУ    

 

78- Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) [жиналу пснынан139] күн 

шыққанға дейін [, байыртылық тақтар,] жплға шықты140.  

                                                           

135 Яғни пл  (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пты екі намаздыо асатында 

ешқандай қптымша намаздас псындаған емет. Егес қажы пты екі намазды қандай да біс 

тебертесмен асатын бөлір псындата, бұл пған зиѐн тигізбейді. Бұған Сүннет нұтқайды.   
136 Ибн юл-Қаййим былай деген: «Спл түні Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) пяу бплмады. Спндай-ақ пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Құсбан  айт және 

Осаза айт күндесіне қасаған түндесде ұйықтамады деген бісде-біс хадит кездетрейді».    
137 Әйелдес мен юлтіз адамдасдан батқа баслық қажылас тао намазын Муздалифада 

псындауласы кесек, ал юйелдес мен юлтіз адамдасға тпрыслаудан қпсыққандықтан 

Муздалифадан түнніо үштен екі бөлігі өткеннен, ѐғни ай көсінбей қалғаннан кейін шыға 

бесуге сұқтат етіледі.  
138 Бұл жесде Муздалифада псналатқан атақты Кузах тауы меозелуде. Кейбіс 

фақиһтес пты хадитті юл-Мюш’ас юл-Хасам – бұл Кузах тауы дегенге дюлел сетінде 

райдаланған. Кұсан тюртісшілесініо, өмісбаѐн зесттеушілесдіо жюне хадит білгіслесініо 

көршілігіне келес бплтақ, пласдыо рікісі бпйынша бүкіл Муздалифа  юл-Мюш’ас юл-

Хасам бплыр табылады. Қз.: юн-Нюуауи. 
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79- Өзініо астына пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) шаштасы 

әдемі, ақ құба және түйкімді келген әл-Фәдл бин Аббатты птысғызыр алды141. 

80- Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) шыққан 

бпйдан, пныо жанынан ішінде әйелдес птысған зембілдес жүсір өтті. Әл-Фәдл 

тпласға қасай баттады. Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) әл-Фадлдіо бетін қплымен жарты, бісақ пл батын батқа жаққа бұсыр 

қасауын жалғаттыса бесді.  Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) әл-Фәдл көзін әйелдесден алуы үшін тағы да пныо бетін қплымен жарты. 

81- Мухаттис алқабыныо пстатына жеткен кезде,  пл (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) [(адамдасға): «Тыныштық тақтаодас!», - дер,] тәл 

жылдамсақ жүсді. 

 

Өткен матесиалдыо қытқаша түйіндеметі:  

1- Әт-Тюуиѐ күні қажылық (жатау ниетімен) ихсамға кісу жюне 

тюлбийѐ айту. 

2- Мина (алқабына) жүсу жюне тпнда түнеу.  

3- Минада бетін (зухс) жюне қалған бет уақыт намаздасды, 

қытқастыр, бісақ юс намазды өз уақытында пқу.  

4- Асафатта (тұсу) Күні күн шыққаннан кейін Минадан Асафатқа 

ұасай жылжу. 142 

5- Егес мүмкіндік бплта, Нюмисада Асафаттыо жанында түттен 

бұсын тпқтау.  

6- Усана уюдиіне қасай жүсу жюне бетін (зухс) мен екінті (атс) 

намаздасын қптыр пқу. Бісінші бетін, тпдан кейін бісден екінті намазы 

пқылады. 

7- Имамныо Асафат (Күні)   намазға дейін құтра айтуы.  

8-  Асафатта дұға жатар, Аллаһты мадақтар, псаза ұттамай тұсу.  

9- Асафатта тұсған кезде, жүзді қыблаға қасатыр жюне қплды 

көтесір дұға ету. 

10- Асафатта тюлбийѐ төздесін айту.  

11- Күн батқаннан кейін тыныштық тақтар, Асафаттан шығу.  

                                                                                                                                                                                                            

139 Редактпсдыо еткестреті: жиналу псны (жюм’) – зул-хижжа айыныо 10-нына қасаған 

түнінде бүкіл Муздалифа алқабы.  
140 Оты псайда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тюлбийѐ айтуын 

тпқтатрай жалғаттыса бесді.  
141 Оты жюне птыдан алдынғы тасмақ (№67), бұл тусалы көртеген хадиттес айғақ 

бплатынындай, егес мініт жануасы көтесе алатын бплта, пнда астыға тағы біс адамды 

птысғызуға бплатынына нұтқайды. Бұл тусалы имам юн-Нюуауи айтқан. 
142 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни зул-хижжаныо 9-күні. 
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12- Муздалифада ақшам (мағсиб) жюне құртан (‘иша) 

намаздасын қптыр пқу. Бісінші ақшам намазы, тпдан тпо бісден құртан 

намазы пқылады. 

13- Оты намаздасдыо юсқайтытыныо алдында иқамат айтылады.  

14- Оты екі намаздыо асатында қптымша (түннет) намаздасын 

пқудан бат тасту.  

15- Муздалифада біс түн бпйы түнеу. 

16- Таоныо алғашқы шарақтасы көсінітімен тао (фюжс) 

намазын пқу. 

17- Муздалифаныо шекасатында псналатқан юл-Мюш’ас юл-

Хасамда жасық түткенге дейін жүзді қыблаға қасатыр жюне Аллаһқа 

дұға етір, Оны мадақтар (тахмид), Оны ұлықтар (тюкбіс), «лю илюһа 

иллюЛллаһ» төздесін айтыр (тюхлил) тұсу.  

18- Әл-Мюш’ас юл-Хасамнан күн шыққанға дейін шығу. 

19- Мухаттис алқабынан өткен кезде жүсітті юдеттегіден 

жылдамдату.  

 

ҮҮЛЛККЕЕНН  ББААҒҒААННААҒҒАА  ((ӘӘЛЛ--ЖЖӘӘММРРААТТ  ӘӘЛЛ--ККУУББРРАА114433))  ТТААСС  ЛЛААҚҚТТЫЫРРУУ114444  

 

82- Кейін [үлкен бағанаға (әл- жәмсат әл-кубса) шығасатын] пста жплмен145 

қатында ағаш өтір тұсған (пты) бағанаға дейін жетір алды,  

83- және [түтке дейін] пған жеті тат лақтысды146. 

84- Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әл-хазф147 мөлшесіндей бплған 

әс татты лақтысғанда: «Аллаһу Әкбас!» («Аллаһ Ұлы!»), - дер айтты148. 

                                                           

143 Редактпсдыо еткестреті: юл-жюмсат юл-кубса – үш бағаналасдыо ео үлкені. 
144 Бұл зул-хижжаныо 10-күні псын алды. Оты күні қажы бет ітті псындауға тысытуы 

қажет: тат лақтысуға, құсбан шалуға, батты қысуға, тауаф юл-ифада мен тағи жатауға. Әсі 

пты амалдасды туса птындай тюстіррен псындау да түннет бплыр табылады, өйткені 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) птылай іттеген бплатын.  
145 Ән-Нюуауи былай деді: «Бұл жесде Асафаттан қайтуда пты жплмен жүсу түннет 

бплыр табылатынына айғақ бас. Бұл - пныо Асафатқа басған жплынан батқа жпл». 
146 Оты тютте, бұл тусалы юл-Фюдлдіо жюне өзге тахабаласдыо хадиттесінде 

жеткізілгендей,  пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тюлбийѐ айтуын тпқтатты.  
147 Ән-Нюуауи былай деген: «Бұл тат көлемі бпйынша шамамен мытыс ісі бұсшағындай 

(әл-бакила’) келеді. Ол пты көлемнен үлкен де, кіші де бплмауға тиіт. Дегенмен, егес тат 

үлкендеу, немете кішілеу бплта да, лақтысу (сәтімі) псындалған бплыр етертеледі».  

Мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) былай деймін: татты птылай 

лақтысу юдіті бісқатас хадиттесде кейбіс тахабаласдан, мыталы,  Абдусахман бин Муаз 

ют-Тамимиден жеткізіледі. Ол былай дейді: «Біз Минада бплғанымызда, Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бізге құтра айта баттады. Біздіо құлақтасымыздыо 
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пныо төздесіне қадалғаны тпншалықты – біз тірті шатысласымызда (птысыр) пныо төздесін 

еттідік». (Әсі қасай Абдусахман) былай деді: "Әсі пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) бізге қажылық сәтімдесін үйсете баттады. Тат лақтысу мәтелетіне жеткенде, пл (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) тұқ таутақтасын бісініо үттіне бісін қпйыр: «(Бұл) әл-

хазф таттасымен (жаталады)», - деді...‛  

Тат лақтысу мютелетін қасаттыса птысыр екі маоызды жайтқа назас бұсу қажет:  

Бісіншіті: Күн шыққанға дейін тат лақтысуға тыйым талынады, тірті Муздалифадан 

естесек кетуге сұқтат етілген юйелдес мен кюсі кітілесге де. Олас күнніо шыққанын күтір, 

тек тпдан тпо ғана тат лақтысуды баттауласы кесек, өйткені Ибн Аббаттан (Аллаһ пған 

сазы бплтын) «Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өз жанұя мүшелесіне 

келір,  күн шықрайынша үлкен бағанаға (жәмсат әл-ақаба) тат лақтысмауды бұйысғаны» 

жеткізіледі. Бұл хадит юл-Бухаси Атма бинт Абу Баксден (Аллаһ пған сазы бплтын) 

жеткізген батқа хадитке қайшы келмейді. Онда пл Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) қайтыт бплыр кеткен тпо (үлкен) бағанаға тат лақтысғаны, тпдан кейін тао 

намазын пқығаны хабасланады. Бұл хадиттен Атма птыны Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) көзі тісітінде пныо сұқтатын алыр іттеді ме, юлде жпқ ра – анық 

емет. Алайда пл Муздалифадан түнніо жастыты өткен тпо шығыр кетті. Ал хадиттесде 

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) юйелдес мен юлтіз адамдасға 

птылай іттеуге сұқтат етілгендігі тусалы анық түсде жеткізіледі. Спндықтан Атма  

Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пты сұқтатнаматы түнделетір 

тат лақтысуға да қатытты дер пйлаған бплуы, юсі пған Ибн Аббаттыо (Аллаһ пл екеуіне де 

сазы бплтын) етінде қалған пныо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) (күн 

шыққанға дейін) тат лақтысуға тыйым талғандығы тусалы хабас жетреген бплуы 

ықтимал. 

Екінші: Айт күні түттен кейін түнге дейін (үлкен бағанаға) тат лақтысуға сұқтат 

етіледі. Оты мүмкіндікті (күн шыққаннан кейін) пты сютімді псындауға қиналатын 

адамдас райдалана алады. Бұған да Ибн Аббаттыо (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер 

жеткізген хадиті дюлел бплады: ‚Айт күні Минада бплған Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) біз (пты күнде псындалатын қажылық сәтімдесін өз уақытынан естелеу 

немете кештеу псындау тусалы) тұсақтас қпйдық, пласға пл: «Мұныо күнәті жпқ», - дер жауар 

бесді. Біс кіті: «Мен құсбан шалуға дейін батымды қысыр қпйдым», - деді, (бұған Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Құсбандық шала бес, әсі бұда күнә жпқ», - дер 

жауар бесді.  Спнда әлгі адам: «Мен таттасды кеш батқаннан кейін лақтысдым», - деді, (бұған 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)): «Бұда күнә жпқ», - дер жауар бесді. Бұл 

хадитті әл-Бухаси және батқа (мухаддиттес) жеткізді.  Таттасды Құсбан Айт күні түттен 

кейін лақтысуға бплатындығы тусалы әш-Шәукани, ал пған дейін Ибн Хазм «Әл-Мухалләда»: 

«Ақиқатында, Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Құсбан Айт күні күн 

шыққанға дейін тат лақтысуға тыйым талды, әсі пласды (күн шыққаннан) кейін, тірті 

түнніо бісінші жастытына дейін жалғататын кеш батта да лақтысуға сұқтат етті‛, - дер 

айтқан еді. Спндықтан да қажы Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

жпғасыда айтылған үлкен бағанаға (күн шыққанға) дейін тат лақтысуға қатытты 

тыйымын бұзбауы үшін, пты сұқтатнаманы еттен шығасмауға тиіт. Көртеген қажылас 

пты  тыйымды мюжбүслі қажеттіліктесді тылтаулатыр бұзыр жатады.  
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Үшінші: Үлкен бағанаға Құсбан Айт  күні тат лақтысыр бплған қажы батын қысған-

қысмағанына қасаматтан, жыныттық қатынаттасдан өзге ихсамдағы адамдасға 

қпйылатын тыйымдасдыо баслығынан азат етіледі. Бұл тусалы Айшадан жеткен хадитте 

былай дер айтылатындай: "Мен өз қплыммен Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) пл қпштату қажылығын жатау үшін ихсам киімдесін киюден бұсын және Құсбан 

Айт күні үлкен бағанаға (жәмсат әл-ақабаға) тат лақтысыр бплған тпо хпш иітті майлас 

жақтым. Бұл пныо (Аллаһтыо) Үйін тауар жатауына дейін бплды‛. 

Алайда егес қажы ихсам емет халде қалғыты келте, пнда Қағбаныо негізгі тауабын 

(тауаф әл-ифаданы) туса тпл күні (ѐғни 10 зул-хижжада - аудасмашыныо еткестреті) 

псындауға тиіт. Кесі жағдайда, егес қажы негізгі тауарты жатамай жатыр кеш батыр 

кетте, пл тат лақтысу сютіміне дейінгі ихсам халіне қайта псалады.  Сөйтір, пл өзініо 

юдеттегі киімін шешір, ихсам киімін кияі кесек, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Ақиқатында, пты күні (ѐғни Құсбан Айт күні) 

тендес (үлкен) бағанаға тат лақтысыр бплғандасыода, тендесге ихсам халінен шығуға 

сұқтат етіледі, яғни тендесге жыныттық қатынаттан батқа (ихсам халінде) тыйым 

талынған нәстелесдіо баслығы  сұқтат етіледі. Ал егес тендес пты (Аллаһтыо) Үйін 

тауар жатауласыонан бұсын кеш батыр кетте, пнда Қағбаны тауар жатар бплғанша 

тат лақтысуға дейінгі  ихсам халіне псалатыодас».  

Кейбіс ғалымдас бұл есежені қабылдамады. Шейх юл-Әлбани бұған қатытты былай 

деді: «Егес хадит Аллаһтыо Елшітінен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) екені 

анықталған бплта әсі пнда, біздіо жағдайымыздай, айқын шасиғи айғақ бплта, пнда пны қандай да 

біс ғалымныо пл тусалы хабасдас бплу-бплмауына байланыттысматтан, пған бісден амал ету 

міндетті бплады. Имам әш-Шәфи’и былай деген: «Хабас анық бплған тәтте-ақ қабылданады,  

тірті егес имамдас өздесі қабылдаған хабасға тәйкет амал етрете де. Ақиқатында, Аллаһ 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) хадиті бісеулесдіо пдан кейінгі амалдасына 

тәйкет емет, өздігінен сатталады»‛.  

Спндай-ақ шейх, Аллаһ пған сахым еттін, былай деді: «Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) хадиті итлам фақиһтесі пған тәйкет амал ету-етреуімен сатталудан 

жпғасы екенін атар айтқым келеді! Ақиқатында, хадит пл тусалы үкім шығасмайтын, бісақ 

пныо өзі үкім шығасатын (Шасиғаттыо) десбет көзі бплыр табылады. Спнымен бісге, жпғасыда 

аталған хадитке тәйкет ғалымдасдыо тұтат тпбы амал еткен, пласдыо асатында атақты 

табиғин ‘Усуа бин әз-Зубайс бплған. Ендеше, птыдан тпо кімде бплтын пты хадитке тәйкет амал 

етуден бат тастуға деген псынды тебер бплуы мүмкін бе? «Ақиқатында, птыда (тезімтал) 

жүсегі басға немете құлақ талыр, әзіс бплғанға біс үгіт бас» («Қаф» түсеті, 37-аят)». 

Төстінші: бағаналасға лақтысатын таттасды кез келген жесден тесір алуға сұқтат 

етіледі, бұл тусалы Ибн Тюймийѐ (Аллаһ пған сахым еттін) айтқан.  Мұныо птылай 

бплуыныо тебебі - Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тат 

жинайтын жесді белгілер қпймағандығында. Бұл тусалы Ибн Аббаттыо (, ал батқа 

сиуаѐтта пл юл-Фюдл бин Аббаттан) жеткізген хадитінде былай дер айтылады: "(Жәмсат) 

әл-Ақаба (бағанатына тат лақтысатын) күні таоестео  (хадиттіо батқа нұтқатында: «Құсбан 

Айт күні таоестео», - ал тағы біс нұтқатында: "Муздалифада жиналудан (кейін) таоестео"), 

- дер жеткізіледі) Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) өзініо мініт 

жануасыныо үттінде птысған күйінде маған: «Маған (майда таттас) жинар бесші!», - деді. 

Спнда мен пған әл-хазф көлеміндегі таттасдан жинар бесдім.  Мен пласды пныо қплына 
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85- [Оты псайда] пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) [түйетініо 

үттінде птысыр және: «Сәтімдесіоді149 (псындауды) менен үйсеніодес, 
                                                                                                                                                                                                            

талғанымда, пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Птылас тияқты», - деді де, птыны 

үш сет қайталады. (Кейін пл былай деді:) «Дінде шектен шығушылық жатаудан тақ 

бплыодас, өйткені, ақиқатында, тендесден бұсынғылас діндегі астық кетушіліктесі 

тебебінен прат етілген еді»".  

Бұл хадит, егес пныо екінші, тпндай-ақ ео көр жеткізушілес жеткізген бісінші 

сиуаѐтына түйентек, пнда (тат жинайтын) псын тусалы тікелей мюлімет бплмата да, бізге 

таттасдыо үлкен бағананыо (жәмсат әл-ақаба) жанында жиналғандығы тусалы тұжысым 

жатауға негіз беседі. Мұны өзініо "юл-Муғни" (3/425) еобегінде: «Бұл Минада псын алған 

еді», - дер айтқан  Ибн Кудама да байқаған бплуы юбден ықтимал.  

Әсі тпндықтан да, бұл тусалы ғалымдас айтатындасындай, қплданылған таттасды 

қайта тесір, жюмсатқа лақтысудыо еш пқаты жпқ. 

Егес адам лақтысған таттасыныо танында күмюнданта, пнда пл ео аз танға қасай 

ауады.  

Ал көртеген қажыласдыо Муздалифаға келген тпо тат жинауға кісітір кетуі Сүннетке 

қайшы келеді. Бұдан қалта татты өзімен алыр жүсетін жюне алдағы күндесде лақтысатын 

таттасды алдын ала жинар қпѐтын қажыласдыо птындай іттесі есті (такәллюф, ѐғни 

жаталуы қиын юсі ешқандай райдаты жпқ) амалдасға жатады.  

{Редактпсдыо еткестреті: юл-Бухасидіо «Сахихында» Ибн Умас (Аллаһ пласға сазы 

бплтын): «Бізге есті қылықтас жатауға тыйым талынған бплатын», - дер айтқаны 

жеткізіледі}.  

Спндай-ақ бұсын қплданылған таттасды бағаналасға лақтысуда айырты еш нюсте 

жпқтығын да білу кесек, өйткені мұны тыйым талатын дюлел жпқ. Бұл тусалы, Ибн 

Тюймийѐдан айысықша, юш-Шюфи’и мен Ибн Хазм, Аллаһ пласды сахым еттін, айтқан.  

Әл-Фюдл бин Аббат жеткізген хадитте дінде астық кетушілік жатаудыо біс көсініті әл-

хазфтан үлкен, ал бұл түсік (мытыс) бұсшағынан (әл-химмит) үлкен жюне фундуктан (әл-

бундук) кішілеу бплған таттасды лақтысу бплыр табылатыны жеткізіледі. Егес птыныо өзі 

дінде астық кетушілік жатауға жатта, пнда бағаналасға аѐқ ким лақтысатын надандас 

тусалы не айтуға бплмақ?! Аллаһтан мұтылмандасдыо жағдайын түзетуін, пласға 

асдақты Пайғамбасдыо Сүннетін білуді нютір етуін жюне тпған тюйкет амал етулесіне 

көмектетуін тұсаймын, егес плас сатында да пты өмісде де, Ақысетте де шынайы  

бақытқа қпл жеткізуді қалата!  

Спндай-ақ маоызды жайттасдыо бісі - 10 зул-хижжада жамсат юл-кубсаға тат 

лақтысғанда  ешқандай дұға етілмейтіні; тек тат лақтысылыр, тпдан тпо қажылас юсі 

қасай кететіні. Дұға тек келеті күндесі юсі тек бісінші жюне екінші бағанаға тат 

лақтысғаннан кейін ғана жаталады. 
148 Отыда таттасдыо баслығын бісден емет, бісте-бісте лақтысу кесектігіне нұтқау бас.  
149 Бұл жесде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қажылық 

сютімдесін өзінен үйсенуді бұйысыр тұс, бұл тусалы батқа хадит жинақтасында 

айтылатындай. Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) төздесі 

келетідей мағынаны меозейді: «Мен өзімніо қажылығым басытында іттеген, меніо 

айтқандасыма, іт-әсекеттесіме, үлгі-өнегеліме қатытты пты іттес қажылық іттесі бплыр 

табылады әсі пныо есекшіліктесіне қатытты. Олас тендесдіо сәтімдесіо бплыр таналады, 
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өйткені, ақиқатында, мен білмеймін, бұл меніо тпоғы қажылығым шығас», 

- дер,]150  уадидіо ішкі жағынан151 тат лақтысды». 

86- *Ол (ѐғни хадиттіо жеткізушіті – седактпсдыо еткестреті) былай деді: 

«Ол Құсбан Айт күнінен кейін [қалған әт-ташсик152 күндесінде] таттасды 

түттен кейон лақтысды]153.  

87- [Сусака бин Мәлик бин Жу’шум Пайғамбасды (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тәлемі бплтын) үлкен бағананыо (жәмсат әл-акаба) қатында, пл тат лақтысыр 

жатқанда кездеттісір, пдан: «Уа, Аллаһтыо елшіті! Бұл тек біздесге ғана 

                                                                                                                                                                                                            

тпндықтан да пласды менен алыодас, пласды қабыл етіодес, пласды жаттар алыодас, пласды 

тақтаодас, пласға тәйкет амал етіодес, әсі өзгелес де пласға тәйкет амал еттін». Оты хадит 

қажылық сютімдесіне қатытты ұлы негіз бплыр табылады юсі пл Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) намазға қатытты айтқан «Намазды мен көздесіоше 

қалай псындаған бплтам, тплай псындаодас!» деген батқа айтқан төзі тиѐқты. Қз.: юн-

Нюуауи. 

Науқат жюне тат лақтысуға шаматы жетрейтін кітілес мұны батқа бісеуге тартысуына 

сұқтат етіледі. Ал егес адам таттасды өзі лақтыса алта, пнда пны батқаға тартысуына 

тыйым талынады. 
150 Бұл төздес Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өз 

тахабаласымен қпштатыр жатқанына жюне пласға өз өлімініо жақындағанын хабаслар 

жатқанына нұтқайды. Спнымен пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тахабаласды бұсынғыдан да ынталы түсде өзінен сютімдесді (үйсенір) алуға юсі плас 

пныо ізінен қалмай жүсуге жюне пдан дінді үйсену мүмкіндігінен райдаланыр қалуға 

ынталандысады. Спндықтан да Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

қажылығы қпштату қажылығы дер аталған бплатын. Қз.: юн-Нюуауи. 
151 Яғни Мина пныо по жағында, ал Мекке пныо тпл жағында еді. 
152 Бұл жесде төз Құсбан айт күнінен кейін жалғататын үш күн тусалы бплуда. 

Ғалымдасдыо батым бөлігініо рікісі бпйынша, аталған хадиттіо мютініне  тюйкет, пты 

күндесде тек түттен кейін ғана тат лақтысуға суқтат етіледі. Ән-Нюуауи былай деді: "Оты 

күндесде бағаналасға тат лақтысу кезінде сеттілік тақтау қажеттілігін білу кесек. Бұл ео 

алдымен әл-Хайф мешітіне баслығынан жақын псналатқан бісінші бағанаға, тпдан тпо пстаоғы 

бағанаға, ал тпдан тпо үлкен бағанаға (жәмсат әл-ақаба) тат лақтысу кесек дегенді білдіседі.  

Бісінші бағанаға тат лақтысыр бплған тпо, пдан қашықтау жесге тұсыр, жүзді Қыблаға 

бұсыр, ұзақ уақыт бпйы Аллаһқа дұға ету жюне пны зікіс ету қажет. Туса тпны екінші 

бағанаға тат лақтысыр бплған тпо да іттеу қажет. Алайда үшінші бағанаға (ѐғни жюмсат 

юл-ақабаға) тат лақтысыр бплған тпо, пныо қатында тпқтамау қажет.  Бұл тұжысым юл-

Бухасидіо «Сахих» жинағында Ибн Умасдан (Аллаһ пласға сазы бплтын) келтісілетін 

пнда пл  Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) үлкен бағанаға 

(жюмсат юл-ақабаға) тат лақтысыр бплған тпо тпқтамағанын көсгендігі тусалы айтылатын 

хадитке негізделеді. Жпғасыда аталған іт-юсекеттесді ют-тюшсиктіо юсбіс күнінде атқасу 

абзал бплады, ал Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі! 
153 Таттасдыо жалры таны 70 бплуға тиіт, ал атыққан, ѐғни Минаны тюшсиктіо екінші 

күні таттар шығатын адам үшін – 49 тат. 
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қатытты ма154?», - дер тұсады. (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын)): «Жпқ, бұл баслық заманға»(, - деді)]155. 

  

ҚҚҰҰРРББААНН  ШШААЛЛУУ  ЖЖӘӘННЕЕ  ББААССТТЫЫ  ҚҚЫЫРРУУ    

 

88- Кейін (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын)) құсбан шалу 

пснына басыр, тпнда өз қплымен алрыт үш [тиыс мен түйені] құсбандыққа шалды.  

89- Кейін пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пснын Алиге (Аллаһ пған 

сазы бплтын) бесді156. Ол (Йеменнен) айдар келген [қалған] жануасласды 

құсбандыққа шалды, ал Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пған 

птыда көмектетті. 

90- Кейін пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) әс тпйылған малдан біс 

кетім еттен алуды, пласды қазанға талыр, рітісуді бұйысды157. (Тағам дайын бплған 

кезде,) плас екеуі еттен жер, тпсратын ішті».  

91- [Хадиттіо сиуаѐттасыныо бісінде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) юйелдесі атынан құсбандыққа тиыс шалғаны 

келтісіледі]158.  

92- [Хадиттіо батқа нұтқатында пл (ѐғни Жюбис) былай деді: «Біз 

құсбандыққа жеті (адамныо) атынан біс түйе және жеті (адамныо) атынан біс 

тиыс шалдық (ал батқа сиуаѐтта:  «...Ол құсбандыққа түйе шалды», - дер 
                                                           

154 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни бұл пты жылы ғана қажылық жатаушыласға қатытты 

ма? 
155 Отыла дер аталған хадиттіо ‘Атаныо Жюбисден жеткізетін итнадымен жеткізілетін 

сиуаѐтында келтісіледі. Хадиттіо батқа сиуаѐтында  (№34 тасмақ) Сусака бұл тұсақты 

юл-Мюсуа етегінде бплған (юсі) Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) ют-

Сафа мен юл-Мюсуа төбелесініо асатында тағи сютімін псындар біткен кезде бесгені 

хабасланады. Сусака птыған тағы да біс көз жеткізір, птыны тағыда біс сет саттау үшін, 

біс тұсақты екі сет қпйған бплуы юбден ықтимал, ал  Аллаһ бұл тусалы жақтысақ біледі! 

Қз.: "Фатх юл-Баси" (3:480). 
156 Отыда Құсбан шалуды өзге адамға тартысуға сұқтат етілетініне нұтқау бас.  

Спндай-ақ міндетті құсбандық малынан бөлек, - ал пл біс қпй, немете түйе, немете 

тиысдыо жетіден біс бөлігі, - тағы да қптымша құсбандық шалу құрталатын тауарты іт 

екендігіне де нұтқау бас.  Өйткені Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) 

тек түйеніо жетіден біс бөлігі ғана міндетті бплатын, ал пл жүз түйе шалды.  
157 Ән-Нюуауи былай деді: "‛Бұл хадиттіо мәтіні құсбандыққа шалған малдыо етінен дәм 

тату абзал екеніне нұтқайды. Өйткені Аллаһ Тағала: فكهٕا يُٓب  «...пласдан жеодес», - деді‛. 
158 Отыда қажылық жатамаған адамдас үшін құсбандық шалуға бплатындығына 

нұтқау бас. Өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) өзімен бісге 

қажылық жатамаған юйелдесі үшін құсбан шалды. Өйткені пнымен бісге қажылық 

жатаған юйелдесі үшін құсбан шалу міндетті еді, ал пнымен бісге Умм Сюлама, Айша 

жюне Сафийѐ бплды.   
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келтісіледі). (Жюбисден жеткен хадиттіо тағы біс нұтқатында былай дер 

жеткізіледі: «Біс құсбандыққа шалатын малға жеті (адамнан) тұсатын тпртан 

туса келді». Спнда бісеу пдан (ѐғни Жюбисден): «Сен тиыс тусалы не 

айтатыо: пны біс тпр адамдас атынан құсбандыққа шалуға бплады ма?», - 

дер тұсады. Бұған пл (ѐғни Жюбис): «(Ию, өйткені) пл құсбандыққа 

шалынатын малдасдыо қатасына кіседі», - дер жауар бесді). 

93- (Хадиттіо нұтқаласыныо бісінде былай дер хабасланады: «Жюбис: 

«Бұсын біз құсбандыққа шалынатын малдыо етін (Минада бплатын) үш 

(күннен) астық жемейтінбіз. Ал тпдан тпо Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын): («Жеодес әсі қамданыодас159»), - дер, бізге (бұған) 

сұқтат бесді. *Ол былай деді: «Әсі біз (пты еттіо біс бөлігін) жедік, (ал қалған 

бөлігін) қамдандық][та, тпл қамданумен Мәдинаға дейін жеттік]»160. 

 

ҚҚҰҰРРББААНН  ААЙЙТТ  ККҮҮННІІ  ООРРЫЫННДДААЛЛААТТЫЫНН  РРӘӘССІІММДДЕЕРРДДІІОО  ҚҚААЙЙССЫЫССЫЫНН  

ББООЛЛССАА  ДДАА  ББААССҚҚААССЫЫННААНН  ЕЕРРТТЕЕ,,  ННЕЕ  ККЕЕШШ  ООРРЫЫННДДААУУДДАА  ККҮҮННӘӘ  ЖЖООҚҚ      

 

94- (Хадиттіо біс нұтқатында былай дер хабасланады: «Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) құсбан шалды [және батын қысды]»)161. 

                                                           

159 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни үйлесіое қайту үшін етрен қамданыодас. Спндай-ақ 

қажы құсбандыққа шалған етрен кедейлес мен мұқтаждасды тамақтандысуы кесек, 

өйткені Аллаһ Тағала былай деді:  

 و الُب َن  علناىا لكم من شعاا  هللا لكم  يها خًن ،  ا   وا هللا اليها صواّا ،  إ ا و بب  نوُوا  كلوا منها ، و أطع وا القانع واملُْعتَ  َّ 
«Құсбандыққа шалынатын түйелесді тендес үшін Аллаһтыо сәтімдік белгілесі 

еттік. Мұнда тендес үшін қайыс бас. Пласды тұсғызыр қпйыр, үттінен Аллаһтыо 

атын айтыодас. Тпнда қашан пласдыо жамбаттасы жесге тите (жаны шықта), 

жеодес де, мұқтажға да, мұқтаж еметке де жегізіодес. Өттір шүкіс етулесіо үшін, 

малды есіктесіое бесдік» ("Хаж" түсеті, 36-аѐт). 

Кім құсбан шалуға мал таба алмата, қажылық кезінде үш күн жюне үйіне қайтқан тпо 

тағы жеті күн псаза ұттайды. Мұндай қажыға үш ют-ташсиқ күндесі псаза ұттауға сұқтат 

етіледі, өйткені ‘Айша жюне Ибн ‘Умас (Аллаһ пласға сазы бплтын) былай дейтін: 

«Құсбандыққа шалу үшін мал таррағандасдан өзге ешкімге әт-ташсиқ күндесі псаза ұттауға 

сұқтат етілмейтін». 

Құсбан шалудыо тпоғы күні – үшінші ташсиқ күні күн батқанға дейін. 
160 Құсбан айт күні Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) Пайғамбасды (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пл үлкен бағанаға (жәмсат әл-ақабаға) тат лақтысыр бплған тпо 

миткрен майлады.  Бұл тусалы бұсынысақ төз бплған еді. Яғни тат лақтысыр бплған тпо, 

адам ихсамнан кіші шығумен шығады да, пған юйелінен батқа баслық нюсте сұқтат 

етіледі. 
161 Бұл Сүннетке тюйкет құсбан шалғаннан кейін батты қысу кесек екендігіне 

нұтқайды, ал құсбан шалуды, өз кезегінде, (үлкен бағанаға, жюмсат юл-ақабаға, - 

седактпсдыо еткестреті) тат лақтысудан тпо псындау кесек. Спндай-ақ, Сүннетке тюйкет, 
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95- ‚Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) [Құсбан Айт күні Минада] 

адамдасмен бісге бплды. Әсі [тпл күні] пған [, сетінен бұсын іттелген] сәтімге 

қатытты қандай тұсақ қпйылта да,  пл міндетті түсде: «Пда күнә жпқ, пда 

күнә жпқ»162, - дер жауар бесді. Мыталы, пған біс кіті келір: «Мен батымды құсбан 

шалғанға дейін қысыр таттадым», - дегенде, (Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын)): «Бұда күнә жпқ», - дер жауар бесді). 

96- Кейін пған батқа адам келір: «Мен батымды тат лақтысғанға дейін қысыр 

қпйдым», - деді, (пған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)): 

«Бұда күнә жпқ», - дер жауар бесді. 

97- [Кейін пған батқа адам келір: «Мен Қағбаны тат лақтысғанға дейін тауар 

жатар қпйдым», - деді,  (бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын)): «Бұда күнә жпқ», - дер жауар бесді]. 

98- [Батқа біс кіті: «Мен Қағбаны құсбан шалғанға дейін тауар жатар қпйдым», 

- деді, (бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)): «Пны 

шала бес, әсі бұда күнә жпқ», - деді]. 

                                                                                                                                                                                                            

бат қысуды по жақтан баттау қажет, өйткені Әнат ибн Мюлик Аллаһ Елшітініо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Минада өзі тұсатын псынға келір, құсбан шалыр, ал 

тпдан тпо шаштасазға (батыныо) по жағына, тпдан тпо тпл жағына нұтқар: «Батта!», - 

дегенін жеткізеді. Спдан тпо пл өзініо шаштасын адамдасға тасата баттады (Мутлим).  

Батты түгел қысыр таттау жақтысақ бплады. Өйткені батты қысу абзалысақ амал 

бплыр табылады, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Уа, 

Аллаһ, шашын қысыр таттағандасды жасылқа!», - деді. (Адамдас): «Шашын 

қытқастқандас үшін (дұға етіоіз), уа, Аллаһтыо елшіті!», - деді. *Төстінші сетінде пл: 

«Қытқастқандасды да», - деді+. Егес бісеу шашын қытқастуды қалата, пл шашын түгел 

бісдей қытқастуы кесек.  

Әйел кіті 2 тм. ұзындығындай шашын қытқастады, өйткені Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Әйелдесге батын қысу бұйысылмаған. 

Ақиқатында, пласға шаштасын қытқасту бұйысылған», - дер айтқан. Ол шаштасын 

алақанымен қытыр алыр, басмағыныо ұшындай мөлшесде (анмуля) пласды қысқуы 

кесек. Оты псайда юйел адам шаштасын бөгде адамдасға көстетуіне бплмайды.  
162 «Бұда күнә жпқ» деген төздес келітіні білдіседі: «Қалған сютімдесді аѐқта, ал 

псындар қпйғандасыо тен үшін етертеледі. Әсі тен біс сютімді батқатынан есте, не кеш 

псындағаныода қпсқынышты еш нюсте жпқ». Спнымен бісге, қажы Құсбан Айт күні төст 

сютімдік амал псындалатыны тусалы білуі кесек: үлкен бағанаға (жюмсат юл-ақабаға) тат 

лақтысу; тпдан тпо құсбан шалу; тпдан тпо батты қысыр таттау; ал тпдан кейін Қағбаны 

негізгі тауар (тауаф юл-ифада) жатау. Оты сеттілікті тақтау, бұл тусалы жпғасыда 

айтылғандай, Сүннетке жатады, алайда пты сеттілікті өзгестуге бплады, юсі бұл, бұған 

пты жюне өзге де мағыналат хадиттес айғақ бплатындай, өтемақыны (фидьѐ) талар 

етрейді. Ән-Нюуауи: «Мұтылмандасдыо алғашқы ұсрақтасынан бплған талиқалы тәлафтасдыо 

ұттанымы птындай», - деді. 
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99- [Кейін тағы біс адам келді де: «Мен құсбанды тат лақтысғанға дейін 

шалыр қпйдым», - деді, (бұған Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын)): «[Пласды лақтыс, әсі] бұда күнә жпқ», - деді]. 

 100- [Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Мен 

құсбандықты пты жесде шалдым, алайда Минаныо баслығы құсбан 

шалатын псын бплыр табылады]. 

101- [Әсі Меккеніо әсбіс шатқалы мен пған (алыр басатын) жпл да 

құсбан шалатын псын бплыр табылады]163.  

102- [Тпндықтан да құсбандықтасыоды тұсақталған псындасыода 

шала бесіодес», - деді]".164 

 

ҚҚҰҰРРББААНН  ААЙЙТТ  ККҮҮННІІННДДЕЕ  ААЙЙТТЫЫЛЛҒҒААНН  ҚҚҰҰТТППАА116655  

 

10З - *Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай жеткізді: ‚Құсбан айт 

күнінде Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) бізге құтра 

айтыр: «Қай күн ео қатиетті бплыр табылады?», - дер тұсады. (Адамдас): 

«Оты біздіо күн», - дер жауар бесді. (Кейін) пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): «Қай ай ео қатиетті бплыр табылады?», - дер тұсады. (Адамдас): 

                                                           

163 Бұл төздес құсбанды Минадағыдай Меккеде де шалуға бплатындығына айғақ 

бплады. Әл-Бюйһақи өзініо "ют-Сунан" (5/239) кітабында тахих итнад асқылы Ибн 

Аббаттыо (Аллаһ пған сазы бплтын) келеті төздесін келтіседі: «Ақиқатында, құсбандық 

Меккеде (шалынады), алайда Мекке қаннан таза. Спнымен, Мекке – бұл Минаныо біс бөлігі» 

(бұл атасдыо батқа біс нұтқатында: «Ал Мина – Меккеніо біс бөлігі», - дер келеді). Оты 

нұтқа ақиқат бплуы ықтимал. Аталған атасдыо  бісінші нұтқатында ‘Атадан қптымша  

Ибн Аббат Меккеде құсбан шалғаны, ал Ибн Умас малды құсбандыққа Меккеде емет, 

Минада шалатыны жеткізіледі. 

Ал батқа жеслесде, бұл тусалы ғалымдас айтқандасындай, құсбан шалуға сұқтат 

етілмейді.  
164 Сүннетке тюйкет түйені немете батқа құсбандық малын, мүмкіндік бплта, өз 

қплымен шалу кесек. Егес мұндай мүмкіндік бплмата, пнда мұны өз атынан шалуды 

батқа бісеуге тартысу қажет. Малды құсбандыққа шалғанда (бұған Сүннет 

нұтқайтындай) пны Қыблаға қасатыр, тпл жамбатына жатқызыр, по аѐқты малдыо по 

жамбатына қпя кесек  (малды жатқызу жюне пныо жамбатына аѐқты қпя тусалы юл-

Бухаси мен Мутлим жеткізген).  

Түйеге келес бплтақ, пнда Сүннетке тюйкет пны ән-нәхс тютілімен құсбандыққа шалу 

кесек: пныо алдынғы тпл аѐғы байланады да, пл қалған (үш) аѐғында тұсады. Оты псайда 

пныо тұмтығы Қыблаға қасатылады. Құсбан шалғанда:   

  سم هللا ، و هللا أ رب ، الّلهم إن ىذا منك ولك اللهم  قب  مين
(мағынаты: «Аллаһтыо атымен юсі Аллаһ Ұлы! Уа, Аллаһ, ақиқатында бұл Сенен жюне 

Саған! Уа, Аллаһ менен қабыл ет!»), - дер айту кесек. 
165 Бұл төстінші құтра бплатын юсі пда пл Асафатта айтқандасын қайталады.  
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«(Оты) біздіо ай», - дер жауар бесді. (Кейін) пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын): «Қай қала ео қатиетті бплыр табылады?», - дер тұсады. (Адамдас): 

«Оты біздіо қала» (, - дер жауар бесді). Спнда (Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын)) былай деді: «Ақиқатында, тендесдіо өміслесіо166 

                                                           

166 Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) тағы да біс сет 

мұтылмандасдыо өмісініо маоыздылығын жюне мұтылманныо қанын төгумен 

байланытты қылмыттасдыо ұлықтығына нұтқады. Әсі бұған Құсан мен Сүннеттіо өте 

көр мютіндесі нұтқайды:   

  َاَلْيِو َوَلَعَنُو َوَأَا َّ َلُو َاَذا اًال َاِظي اًال ااُّ َوَمن يَ ْقُتْ  ُمْؤِمناًال مُّتَ َع ِّ اًال َ َجَزآُؤُه َ َهنَُّم َخاِل اًال ِ يَها َوَغِضَب 

«Кім біс мүмінді қатақана өлтісте, пныо жазаты - ішінде мүлде166 қалатын Тпзақ 

бплады. Тпндай-ақ Аллаһ пған ызаланады, лағынеттейді және зпс қинау әзіслер 

қпяды» («юн-Нита» түсеті, 4: 93). 

  ِإالَّ  ِاْاَيِّ َواَل يَ ْزنُوَن َوَمن يَ ْفَعْ  َ ِلَك يَ ْلَي َأ َاماًال ااَُّ  ِإهَلاًال آَخَ  َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَِِّت َح ََّم ااَِّ َوالَِّذيَن اَل َيْ ُاوَن َمَع 

«Плас Аллаһрен бісге батқа құдайласға жалбасынбайды. Аллаһ өлтісілуін 

хасам еткен кітіні, пған құқы бплмата, өлтісмейді және зина жатамайды. Кімде-кім 

птыласды іттете, күнәға жплығады. Ал кім птылай іттете, жазатын алады» («юл-

Фусқан» түсеті, 25: 68-70). 

  ِإالَّ  ِاْاَيِّ َ ِلُكْم َوصَّاُ ْم ِ ِو َلَعلَُّكْم  َ ْعِقُلونَ ااُّ َوالَ  َ ْقتُ ُلوْا الن َّْفَس الَِِّت َح ََّم 

«Және де заоды бплғаннан өзге Аллаһ хасам еткен жанды өлтісмеодес» («юл-

Әнғам» түсеті, 6: 151). 

Шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ былай деді: «Өз негізінде Адам балатыныо қаны, заоды 

жағдайдан батқа, тыйым талынған (хасам) және (төгуге) сұқтат етілмеген бплыр табылады. 

Әсі кәріслесдіо қаны да, Мута (пған Аллаһтыо тәлемі бплтын) өлтісген мытыслықтыо қаны 

және біздіо кезімізде Итлам шақысуы жетреген кәріслесдіо қаны тияқты, өз негізінде тплай 

бплғанындай, Итламныо баттарқы кезеоінде тыйым талынған (хасам) еді. Әсі Мутаға пныо 

адам өлтісуі, пл бұл адамды қатақана өлтісмегендігіне қасаматтан, бұл дүниеде де, Ақысетте 

де күнә бплды!» Қз.: ‚ют-Сюсимул-мютлял‛ 2/210. 

Ал Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) келтек, пл былай 

деді: «Ақысет Күні адамдас асатындағы қасалатын іттесдіо алғашқыты – бұл 

қантөгіт!» Әл-Бухаси 6864, Мутлим 1678. 

Имам юл-Мунауи былай деді: «Құлдас асатындағы алғашқы етер айысыту адам өлтісуден 

батталады, тебебі пл – көрқұдайшылықтан кейінгі ео үлкен күнә; әсі етер айысытудыо птыдан 

батталуыныо өзі бұл күнәныо ауыслығына нұтқайды!» Қз.: ‚Фюйдул-Қадис‛ 3/347. 

Абу Һусайсадан (Аллаһ пған сазы бплтын) Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын): «Прат етуші жеті күнәдан аулақ бплыодас!», - дегені жеткізіледі. 

Адамдас: «Уа, Аллаһтыо елшіті, пл қандай күнәлас?», – дер тұсады. Ол: «Аллаһрен бісге 

кімге бплтын құлшылық ету; тиқысшылық; заоды бплғаннан өзге жағдайда Аллаһ 

өлтісуге тыйым талған адамды өлтісу; өтімқпслық; жетімніо ақытын жеу; шайқат 

кезінде тпғыт майданынан қашу және зина жатау тірті пйына да кісір шықрайтын 

аслы, иман келтісген әйелдесді зинақпслықта айыртау», - деді. Әл-Бухаси 2766, Мутлим 

1/189. 
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Ибн Умасдан, Аллаһ пған сазы бплтын, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дегені жеткізіледі: «Мүмін тыйым талынған қанды төкрейінше, өз 

дініндегі кеошілікті тезінуін тпқтатрайды». Әл-Бухаси 6862. 

Ал Ибн Умасдыо өзі былай дер айтатын: ‚Егес бісеудіо батына шығас жплы жпқ (қиын) 

жағдай түтте, демек, пл тыйым талынған қанды төккен!166‛ Әл-Бухаси 6863. 

Көртеген туса жплға түткен адамдас тыйым талынған қанды төккендігі тебебінен ғана 

адатушылыққа түтір кетті. Жюне бұған мытал сетінде хауасиждесді келтісуге бплады. 

Адам өлтісу - пласдыо юдеттегі іті еді жюне қазіс де тплай. Өйткені заотыз адам өлтісу - 

үлкен күню бплыр табылады, юсі бұл жөнінде ешқандай келітреушіліктес де бплмаған.  

Ал үлкен күню иманды юлтісетеді. Мұныо үттіне, хадиттесде пты іт адатушылыққа 

арасатын жюне Аллаһтыо көмегінтіз қалдысатын тебер бплыр табылатындығына 

нұтқалған! Ал Аллаһ адамды туса жплға талмата, пл қалайша туса жплға ілетрек?! 

Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дейтін: «Кімді Аллаһ туса 

жплға талта, пны ешкім адаттыса алмайды. Ал кімді пл таттар қпйта, пны ешкім туса 

жплға тала алмайды!» Абу Дауд 1/331, ют-Тисмизи 2/178, юн-Нютаи 1/208, ют-Таѐлити 338. 

Хадиттіо тахихтығын Абу Ита ют-Тисмизи, имам юн-Нюуауи, шейхул-Итлам Ибн Таймийѐ 

жюне шейх юл-Әлбани саттаған. 

Абдуллаһ ибн Умасдыо (Аллаһ пған жюне пныо юкетіне сазы бплтын) төздесінен 

жеткен хадитте  Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Бізге 

қасай қасу көтесген – бізден емет». Әл-Бухаси 6874, Мутлим 161. 

Спндай-ақ Ибн Мюc‘удтан, Аллаһ пған сазы бплтын, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Мұтылманды балағаттау – 

бұзақылық, ал пнымен тпғыту – күріслік!»  Әл-Бухаси 48, Мутлим 116. 

Ибн Аббаттан (Аллаһ пған жюне пныо юкетіне сазы бплтын) Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дегені жеткізіледі: «Аллаһқа ео жек 

көсінішті адамдас мына үшеуі:  Қпсықты псында* бпла тұса ақиқаттан ауытқыған 

(адам);   надандық (жәхилиет) дәуісініо талттасын Итламда тақтағыты келген (адам) 

және қақытыз бісеудіо қанын төккіті келген (адам)».  Әл-Бухаси 6882. 

* Сөз Меккедегі Қпсықты (Хасам) Мешітініо аймағында күню жатау тусалы бплыр тұс. 

Хафиз Ибн Хажюс былай дейтін: «Бұл хадит Қпсықты аймақта кіші күнә жатау  батқа жесде 

үлкен күнә жатаудан жаман екендігіне тысттай нұтқар тұс». Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 12/219. 

Ибн ‘Умас (Аллаһ пған жюне пныо юкетіне сазы бплтын) мынаны баѐндаған: ‚Бісде біс 

жат жігіт өлтісілгенде, Умас былай деді: «Егес пны өлтісуге тірті бүкіл Сана (Йемен) 

тұсғындасы қатытқанда, мен міндетті түсде пласдыо баслығын өліммен жазалас едім»‛. Әл-

Бухаси 6896. Өлтісілген біс адам үшін пны өлтісуге қатытқан баслық адам өлтісілетіндігі 

тусалы тахабалас асатында бісауызды келітім (юл-ижма`) бплған. Имам Ибн юл-Мунзис 

былай дейтін: ‚Са‘ид ибн әл-Мутайиб Санадан жеті адам біс жат жігітті өлтісгенде, Умасдыо: 

«Егес пны өлтісуге тірті бүкіл Сана (Йемен) тұсғындасы қатытқанда, мен міндетті түсде 

пласдыо баслығын өліммен жазалас едім», - дер айтқанын баяндайтын. Спндай-ақ Алиден 

(Аллаһ пған сазы бплтын) пл біс адамды өлтісген үш адамды өліммен жазалағаны жеткізіледі.  

Спндай-ақ Ибн Аббат та (Аллаһ пны мен пныо әкетіне сазы бплтын) біс адамды өлтісген біс тпр 

адамдасға қатытты птылай үкім шығасған. Және бұл жөнінде  пласдыо заманында 

келітреушілік бплғаны белгітіз, ал бұл пласдыо пты мәтеледегі бісауызды рікісіне нұтқайды‛. Қз.: 

‚Әл-Муғни‛ 11/491. 
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Әл-Бухасидіо тахих жинағында (7152) Жундубтыо (Аллаһ пған сазы бплтын) былай 

деген төздесі келтісілген: «Ақиқатында, адам бпйындағы ео бісінші шіси баттайтын нәсте – 

пныо қасыны, ендеше, кім игі нәстеден өзге еш нәсте жемей жүсе алта, птылай іттетін, әсі кім өзін 

Жәннаттан пл төккен біс уыт қан бплта да алыттата алмауына қпл жеткізе алта, пны 

төкретін». 

Хафиз ибн Хюжас былай деді: «Тірті бұл хадит мауқуф түсінде (тахабадан) жеткізілген 

бплта да,  пныо жағдайы масфу` (Пайғамбасдан (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

жеткен) хадитке жатады, өйткені тахабалас мұндай нәстелес тусалы өздесінен айтрайтын. 

Бұл хадитте мұтылманды заотыз өлтісген адамға өте үсейлі қпсқыту бас». Қз.: ‚Фютхул-

Бюси‛ 13/130. 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай дер айтатын: «Кім 

меніо үмметіме тпғытрен қасты шығыр, пласдыо асатындағы иман келтісгендесді 

еткесмей, өзі келітім-шаст жататқандасмен жатаған келітімін псындамай, ізгілес мен 

бұзақыласды (қптыр) өлтісте, пныо маған еш қатыты жпқ, ал меніо пған (еш қатытым 

жпқ)». Мутлим № 1848. 

Әл-Мунзисидіо ‛ют-Тасғиб уют-тасхиб‛ кітабындағы мына төменде келтісілген 

хадиттес юл-Бухаси мен Мутлимніо жинақтасында кездетрете де, алайда пласдыо 

тахихтығын шейх юл-Әлбани ‚Сахих ют-тасғиб‛ еобегінде (1/629-634) саттаған: 

Әл-Басдан, Аллаһ пған сазы бплтын, Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: «Бұл дүниеніо түгелімен прат бплуы 

Аллаһ үшін мүмінніо заотыз өлтісілуінен маоыздысақ емет!»166. 

Абу Са‘идтен жюне Абу Һусайсадан, Аллаһ пласға сазы бплтын, жеткен хадитте 

Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Егес көктес мен жесдіо 

бүкіл тұсғындасы біс мүмінді біслетір өлтісуге айырты бплта еді,  Аллаһ міндетті 

түсде пласдыо баслығын Птқа таттас еді», - дер айтқан. 

Абу Баксдан (Аллаһ пған сазы бплтын) Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дер айтқаны жеткен: «Егес көктес мен жесдіо тұсғындасы бісігір, 

мұтылманды өлтісген бплта еді, Аллаһ пласды міндетті түсде жүздесімен Птқа 

таттас еді». 

Муғауиѐдан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілетін хадитте, Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Аллаһ күріслікте өлгеннен және 

мүмінді қатақана өлтісгеннен батқа кез келгенге пныо күнәтын кешісе алады». 

Абу Мутадан, Аллаһ пған сазы бплтын, Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) былай дер айтқаны жеткізіледі: ‛Ібіліт өзініо әткесін жинаған кезде, 

пласға: «Кім бүгін мұтылманды жеоте, тпған мен тәж кигіземін», - дер айтады. Және пған 

шайтанныо бісеуі келір: «Пл өз әйелімен ажысатрайынша мен пны азғысуымды 

тпқтатрадым», - дейді. Бісақ Ібіліт: «Пл пған қайта үйлене алады», - дер айтады. 

Тпнда батқаты келір: «Пл ата-анатына мпйынтұнбаушылық танытқанға дейін мен пны 

азғысуымды тпқтатрадым», - дейді. Ал Ібіліт: «Бісақ пл пласға игі риғыл көстетуді 

қайтадан баттай алады», - дейді. Тпнда үшіншіті келір, былай дейді: «Пл 

көрқұдайшылыққа түтрейінше мен пны азғысуымды тпқтатрадым!» Ібіліт: «Тен! 

Тен!», - дер жауар беседі. Тпнда төстіншіті келір: «Пл адам өлтісмейінше мен пны 

азғысуымды  тпқтатрадым», - дейді. Пған пл: «Тен! Тен!», - дейді де, пған тәж кигізеді‛.  
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 Ибад ибн Саммиттен (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткен хадитте Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Кім мүмінді өлтісір, тпнытына 

қуанған бплта, Аллаһ пдан есікті амалдасын да, расыз амалдасын да қабыл етрейді!» 

Бұл хадитті Абу Дауд келтіседі, юсі пл кейін Халид ибн Дахқанныо былай дегенін 

жеткізеді: ‚Мен Яхья ибн Яхьядан «тпнытына қуанған бплта» деген төздес тусалы тұсадым, 

әсі пл: «Бүлік кезінде тпғытатындас тусалы төз бплыр тұс. Бісеу екіншітін өлтісір, өзін туса 

жплда дер етертейді және жатаған қылмыты үшін тәубе етрейді»‛. 

Мұтылманды өлтісу былай тұстын, тірті пл тусалы жаман пйлаудыо өзіне тыйым 

талынған! Ибн Умас (Аллаһ пған сазы бплтын) былай дер баѐндайтын: ‚Мен Аллаһ 

Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) Қағбаны тауар жатар жүсір: «Тен қандай 

әдемітіо және теніо жұрас иітіо қандай әдемі! Уа, тен қандай айбындытыо және теніо 

қатиеттілігіо қандай айбынды! Мухаммадтыо жаны Қплында бплғанмен (Аллаһрен) 

ант етемін, мүмінніо қатиеттілігі Аллаһтыо алдында теніо қатиеттілігіонен ұлы! 

Пныо мал-мүлкі мен қаны - қпл тұғылмайтын және қатиетті, әсі біз пл тусалы тек 

жақты пйлауымыз кесек». Ибн Мюжаһ 2619. Хадиттіо тахихтығын юл-Бутайси, шейх 

Ахмад Шакис жюне шейх юл-Әлбани саттаған. Қз.: ‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 3420. 

Отыныо баслығы мұтылманныо Аллаһтыо алдындағы ұлықтығына нұтқайды.  

Алайда көршілік: «Олас жеке райымдасымен (қалауласымен) емет, бісеудіо бұйсығы 

бпйынша адам өлтісте, пнда баслық жауаркесшілік атқасушыға емет, тек бұйысушыға 

түтеді», - дер пйлайды. Бұл плай емет жюне мұндай түтінікті Абу юд-Дасда жеткізген мына 

хадит жпққа шығасады:   ‛Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) былай деді: 

«Қиямет Күні баслық адамдас белгілі біс жплмен жүсетін кезде және адамныо жанынан 

пны өлтісген (адам) өткенде, пл: «Уа, Саббым! Пл мені (дүние өмісінде) өлтісген еді», - 

дер дауыттайды. Аллаһ: «Тен пны не үшін өлтісдіо?», - дер тұсайды. Пл: «Маған рәлен 

бұйысды», - дейді, және өлтісген де, пған бұйсық бесген де жазаға тастылады!»‛ Ибн 

Абу Шюйба 5/434, ют-Табасани 10407. Хадит хатан. Қз.: ‚Мюжма’у-ззауаид‛ 7/300. 

Спндай-ақ адам тірті жануасды қақытыз өлтісгені үшін де тұсалатынын атар өту 

қажет! Ибн Умасдан (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткен хадитте Аллаһтыо Елшіті (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Егес адамдасдан кімде-кім тірті 

тпсғайды, немете пдан үлкендеу бплған  бісеуді қақытыз өлтісте, пл Қиямет Күні 

міндетті түсде пл үшін Аллаһ тасарынан тұсалады». Оған «Уа, Аллаһтыо елшіті, пныо 

қақыты неде?» деген тұсақ қпйылды, жюне пл пған: «Пны бауыздар жеу, бісақ батын 

жұлыр алыр, таттау емет!», - дер жауар бесді. Ән-Нютаи 7/239, Ахмад 4/389. Хадиттіо 

тахихтығын имам юн-Нютаи, Ибн Хиббан, юл-Хаким, хафиз юл-Мунзиси, Ибн Кютис жюне 

шейх юл-Әлбани саттаған. Спндай-ақ ‚Сахих ют-тасғибті‛ 1/631 қасаоыз. 

Имам Абу Бакс Ибн юл-‘Асаби былай дейтін: «Жануасды қақытыз өлтісуге тыйым 

талынғандығы тахих түсде мәлім және мұны жатағанға қатытты қпсқытулас да бас. Ал ендеше, 

Адамныо ұлын немете мұтылманды, немете Аллаһтан қпсқатын әсі ізгі мұтылманды өлтісу 

тусалы не айтуға бплады?!» Қз.: ‚Фютхул-Бюси‛ 12/196. 

Абу Са‘ид юл-Худсиден (Аллаһ пған сазы бплтын) жеткізілген хадитте Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Қиямет Күні Пттан біс мпйын 

шығыр: «Ақиқатында, маған (мына) үшеуді азартау бұйысылған: әсбіс тәкаррас 

жәбіслеушіні; Аллаһқа тесік қптқанды және қақытыз адам өлтісгенді», - дер айтады. 
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және тендесдіо мал-мүліктесіо тендес үшін пты қаладағы, пты айдағы пты 

күндесіо тияқты қатиетті бплыр табылады. Мен (птыны тендесге) 

жеткіздім бе?!» (Адамдас): «Иә!», - дер жауар бесді. Спнда Пайғамбас (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Уа, Аллаһ! (Птыны) сатта!», - деді‛].  
 

ААДДААММДДААРР  ЛЛЕЕГГІІННІІОО  ҚҚААҒҒББААННЫЫ  ННЕЕГГІІЗЗГГІІ  ТТААУУААПП  ((ӘӘТТ--ТТААУУААФФ  ӘӘСС--

ССААДДРР))116677  ЖЖААССААУУ  ҮҮШШІІНН  ((ММЕЕККККЕЕГГЕЕ))  ААҒҒЫЫЛЛУУЫЫ      

 

104- Кейін Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

түйетіне птысды да, адамдасдыо легі асатында (Аллаһтыо) Үйіне қасай ұмтылды 

[, әсі (плас) Қағбаны тауар жатады168, 

105- бісақ әт-Сафа мен әл-Мәсуа (төбелесініо) асатын тағи жатамады]169. 

                                                                                                                                                                                                            

Және пласдыо үттінен Тпзақ жабылады да, плас түртіз тұоғиыққа татталады». Қз.: 

‚ют-Силтилю ют-тахиха‛ 2699. 
167 Бұл жесде 10 зул-хижжа Құсбан Айт күні Қағбаны тауар жатау меозелуде. Бұл 

тауарты тауаф әл-ифада дер те айтады. Ғалымдасдыо біс ауызды келітім бпйынша бұл 

тауар қажылықтыо тісегі (сүкіні) бплыр табылады.  

  َّ ْليَ ْقُضوا  َ َف َ ُهْم َوْلُيوُ وا نُُذورَُىْم َوْلَيطَّوَُّ وا  ِاْلبَ ْيِب اْلَعِتييِ 

«Кейін сәтімдесін аяқтатын және айтқан нәзіслесін псындар, Ежелгі Үйді 

(Кағбаны) тауар еттін» («юл-Хаж» түсеті, 29-аѐт). 

Ибн Жюсис өзініо тюртісінде былай дер жеткізеді: "«Кейін сәтімдесін аяқтатын», 

яғни таттасын лақтыстын, құсбандасын шалтын, баттасын қыстын немете шаштасы мен 

тақалдасын (, бұл Ибн Умасдан келгендей, жұдысықтан көбін) және мұсттасын 

қытқасттын».  
168 Алайда Қағбаны пты тауар жатау кезінде қажы по иығын жалаоаштамайды юсі 

алғашқы үш айналымдасды жылдам жүсір өтрейді. Спдан тпо, имам юз-Зухси айтқандай 

жюне Ибн Умас: «Әс жеті (айналымнан) тпо  - екі сакағат», - дер, птылай жатағандай, қажы, 

Сүннетке тюйкет, Ибсаһим (тұсған) псныныо қатында тұсыр, екі сакағат намаз 

псындайды.  

Кейін пл, бұл тусалы жпғасыда айтылғандай, ют-Сафа мен юл-Мюсуаныо асатын тағи 

жатар, (тиітті жесінде) жүгісір өтеді. Алайда бұл әл-қисан мен әл-ифсад қажылығын 

жатаушыласға қатытты емет, өйткені пты екі танаттағы қажылас үшін плас алғаш 

жатаған тағи жеткілікті бплыр табылады.    

Отыныо баслығын псындар бплған тпо, бұған екі «Сахихта» келтісілетін, Айша мен 

Ибн Умасдан (Аллаһ пласға сазы бплтын) жеткен хадиттес айғақ бплатындай, қажыласға 

ихсам халінде хасам бплған нюстелесдіо баслығы хюлал бплады.  
169 Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) бұл тусалы жалрылама түсде хабаслады. Одан 

айысықша Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) бұл мютелені жан-жақты баѐндар, былай 

деді:  «Умса (жатау ниетімен) ихсамға кісір, тәлбийя айтқандас (Аллаһтыо) Үйін тауар 

және әт-Сафа мен әл-Мәсуа асатында тағи сәтімін жатады да, кейін ихсам халінен шықты.  Олас 

(қажылық жатау ниетімен ихсам халіне қайта кісір, тюлбийѐ айтқан тпо) Минадан псалыр, 

Қағбаныо батқа тауабын және әт-Сафа мен әл-Масуа асатын тағи жатады. Ал қажылықты 
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106- Ол бетін (зухс) намазын170 Меккеде псындады171. 

107- Одан кейін пл  бану Абд әл-Мутталиб тайратыныо адамдасына 

жақындады, [ал плас] Зәм-Зәм (бұлағыныо) туын үлеттісір жатқан бплатын172, 

және былай деді: «Уа, ‘Абд әл-Мутталибтіо ұсрақтасы, ту шығасыодас! 

Егес мен адамдасдыо тендесді пты жесден ығыттысыр таттауласынан 

қпсықрағанымда173, пны тендесмен бісге шығасас едім». 

108- Олас пған (Зюм-Зюм бұлағынан) ту алыр бесді, ал пл пдан қаныр ішір 

алды»174. 
                                                                                                                                                                                                            

умсамен қабаттаттысғандасға (ѐғни қисан қажылығын жатағандасға) келес бплтақ, плас әт-

Сафа мен әл-Мәсуаныо асатын біс-ақ сет тағи жатады». Яғни Жюбис тек Пайғамбасмен (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бісге әл-қисан қажылығын жатаған юсі өздесімен 

бісге құсбандыққа шалатын малдасын айдар келген, мыталы,  Абу Бакс, Умас, Тюлха, 

Али жюне батқа да ауқатты мұтылмандас тиѐқты тахабаласды ғана меозеді. Өйткені дюл 

тплас тағиді біс-ақ сет жатады. Сөйтір Жюбис баслық тахабаласды меоземеген бплатын, 

өйткені пласдыо көбі әт-тәматтуғ қажылығын псындар жүсген еді!  
170 Бұл тусалы Жюбис айтады, алайда екі «Сахихта» Ибн Умасдан Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) бетін намазын Минада псындағаны тусалы 

жеткізіледі. Ғалымдасдыо пты екі хадиттіо қайтытына батымдық бесу кесектігі тусалы 

рікіслесі біс жесден шықрады. Оласдыо кейбісеулесі пты екі хадитті бісіктісу жаққа 

ауды, алайда пласдыо бісде-біс түтіндісметі тендісетіндей емет. Қз.: юн-Нюуауи ‚Шapx 

«Сахих» Мутлим‛, Ибн юл-Қаййим «Заад юл-Ма’ад» жюне юш-Шюукани «Нюйл юл-Әутас». 

Оты жесде келеті қптымшаны келтісу псынды: ...кейін пл (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) Минаға қайтты да, пнда ют-тюшсик күндесін өткізді юсі пласдыо 

басытында үш бағанаға таттас лақтысды. Ол бағаналасға таттасды бұны алдынысақ 

имам юн-Нюуауи түтіндісген сеттілікрен лақтысды.  
171 Яғни баслық сютімдесді зухсға дейін бітісді. Әсі пты Пайғамбасдыо (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) уақытыныо бесекетіне нұтқайды.  
172 Бұл плас туды шелектесмен алыр, пны бактасға, күбілесге жюне т.т.т. ыдыттасға 

құйғанын білдіседі.  
173 Бұл мынаны білдіседі: «Егес мен адамдас птыны қажылықтыо біс сютімі дер 

қабылдар кетуінен юсі тпр-тпр бплыр, тпныо талдасынан тендесді мазалар жюне 

қажыласды тутындандысудан ығыттысыр таттауынан  қпсықрағанымда, мен де пны 

тендесмен бісге шығасас едім, өйткені қажыласды Зюм-Зюм туымен тутындандысуда ұлы 

игілік бас». Қз.: юн-Нюуауи.  
174 Кейін қажы Минаға псалады да, ют-тюшсик күндесінде тпл жесде бплыр, түнейді. 

Әс күні күн тал түттен ауған бпйдан бісден пл Минада үш бағанаға (жюмсаттасға) тат 

лақтысу сютімін псындайды.   

Имам Бухасиде Убсаныо бісде Ибн Умасға (Аллаһ пласға сазы бплтын) келір, пдан 

татты қашан лақтысу кесек екендігі жайында тұсағаны жеткізіледі. Ол: «Имам лақтысған 

кезде, тенде лақтыс!», - дейді. Убса: ‚Мен тұсағымды қайталадым. Ал пл: «Біз күнніо тат 

төбеге көтесілуін күтетінбіз, тпдан тпо бісден лақтысатынбыз», - дер жауар бесді‛, - деді.  

Оты десекке негізделір, ғалымдас бетін (зухс) (намазын) тат лақтысғаннан кейін пқыған 

абзал дейді. Оты псайда, бұл тусалы алдынысақ, Құсбан Айт күні тат лақтысу тусалы төз 
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бплғанда,  айтылыр кеткендей, юс бағанаға пл жеті таттан лақтысады.  Ол тат лақтысуды 

юл-Хайф мешітіне ео жақын псналатқан бісінші бөсенеден баттайды. Оған тат лақтысыр 

бплған тпо, пл тюл алға жюне по жаққа қасай ығытады да, жүзін Қыблаға қасатыр, қплын 

жпғасы көтесір, өте көр уақыт («юл-Бақаса» түсетін пқыр бплатындай)  Аллаһқа 

жалбасыныр тұсады. (Спндықтан да пты күндесдегі негізгі уақытын қажы жюмасаттасда 

өткізеді.) Кейін пл екінші (пстаншы) бағанаға келеді де, пған да туса төйтір тат 

лақтысады, тпдан тпо тпл жаққа қасай өтір, жүзін Қыблаға қасатыр, қплын көтесір, ұзақ 

уақыт бпйы Аллаһқа дұға етеді.  Кейін пл үшінші бағанаға келеді де – бұл үлкен бағана 

(жюмсат юл-ақаба) – Қағба пныо тпл жағында, ал Мина по жағында бплатындай тұсыр, 

пған да туса тплай тат лақтысады.  Спдан тпо пл пты бағананыо алдында тұсыр қалмай, 

бісден кетір қалуға тиіт.  

Кейін ют-тюшсиктіо екінші жюне үшінші күндесінде де пл туса пты юдітрен тат 

лақтысуға тиіт.  

Ол ташсиктіо екінші күнінде тат лақтысыр бплған тпо, үшінші күні тат лақтысуға 

қалмай,  Минада түнемей кетуіне сұқтат етіледі, өйткені Аллаһ Тағала:   

 وا   وا هللا   أيام مع ودات ،   ن  عج    يومٌن  ال إ  اليو ، ومن   خ   ال إ  اليو ملن ا ق 
«Танаулы күндесде Аллаһты зікіс етіодес! Кім атықта және сәтімді екі күнде 

аяқтата, тпл күнә жатамайды. Әсі кім ұтталыр қалта, тпл да күнә жатамайды. Бұл 

тақуаласға қатытты». 

Алайда егес пл (ют-тюшсиктіо) екінші күні Минадан күн батқанға дейін кетір 

үлгесмете, пнда Минада келеті күнге дейін қалуға міндетті, бұл Ибн Умасдан имам 

Маликтіо «Мууаттатында» келтісілетініндей.   

(Үшінші күні) тат лақтысу үшін қалу жақтысақ, өйткені бұл Сүннет.  

Сүннетке тюйкет қажылықты псындаудыо жпғасыда келтісілген сеттілігін тақтау 

қажет:  

Тат лақтысу сютімі,  

Құсбан шалу,  

Батты қысу, Қағбаны негізгі тауар (тауаф әл-ифада) жатау, тпндай-ақ әт-тәматтуғ 

қажылығын псындайтын қажыныо ют-Сафа мен юл-Мюсуаныо асатын тағи жатау.  

Алайда егес қажы қандай да біс сютімді батқатынан есте немете кеш псындата, бұған 

сұқтат етіледі, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Бұда күнә 

жпқ, бұда күнә жпқ», - дер айтатын.  

Осынды тебебі бас адамға тат лақтысу сютімін псындау кезінде келеті нюстелесге 

сұқтат етіледі: 

а) Минада түнемеуге, өйткені Ибн Умас (Аллаһ пған сазы бплтын) былай жеткізген: 

«Әл-‘Аббат бин ‘Абд әл-Мутталиб  Аллаһ Елшітінен (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) 

(қажылас) Минада (өткізетін) түндесде пласды тумен қамтаматыз ету үшін Меккеде қалуға 

сұқтат тұсады және пл пған мұны сұқтат етті». 

б) Тат лақтысуды екі күнде емет, біс күнде қпта псындау, өйткені  ‘Атым бин ‘Адий 

былай жеткізген: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) пласмен бісге 

(Минаныо тыстында) түнейтін түйе бағыр жүсген түйешілесге Құсбан Айт күні тат 

лақтысу сәтімін жатауға және Құсбан Айт күнінен кейін тат лақтысуды екі күнніо бісінде екі 

күндік (сәтімді) қпта псындауға сұқтат етті».   
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в) Тат лақтысу сютімін түнде псындауға, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тюлемі бплтын) былай деді: «Шпран таттасды түнде лақтысыр, күндіз (мал) 

жаюмен айналытады».  

Шасиғатқа тюйкет қажы Минада түнейтін түндесдіо юсбісінде Қағбаға келір, пны 

тауар жатауына сұқтат етіледі, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) птылай іттейтін. Егес де Минада түнеуді қалдысу үшін батқа тебертес бплмата, 

пнда пнда түнемеуге тыйым талынады.   

Оты күндесде Минада бплған кезде, қажы бет уақыт намазды батқа адамдасмен бісге 

имамныо батшылық жатауымен бұлжытраттан псындауы кесек. Ол намаздасды 

қытқастыр пқиды, бісақ пласды бісіктісмейді. Егес мүмкіндік бплта, пнда намаздасды 

юл-Хайф мешітінде пқыған абзал, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) былай деді: «Әл-Хайф мешітінде жетріт райғамбас намаз пқыған».  

Қажы тат лақтысу сютімін ют-тюшсиктіо екінші немете үшінші күні псындар біткен 

тпо, пл тпнымен қажылық  сютімдесін псындауын аѐқтайды да, Меккеге қайтыр, пнда 

Аллаһ тағдысына жазған уақыт бплады. Ол намаздасын адамдасмен бісге имамныо 

батшылығымен псындауға тысытуы қажет, ютісете, Қпсықты Мешітте (Мютжид юл-

Хасам), өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Меніо 

Мешітімдегі (ѐғни Мюдинадағы Пайғамбас Мешітіндегі  – аудасмашыныо еткестреті) (біс) 

намаз Қпсықты Мешіттен батқа кез келген (мешітте) псындалған мыо намаздан астық, 

ал Қпсықты Мешіттегі (біс) намаз кез келген (мешіттегі) жүз мыо намаздан астық». 

Ол жиі-жиі Қағбаны тауар жатауы жюне тюуліктіо кез келген өзі қалаған уақытында 

(Қпсықты Мешітте) намаз пқуы кесек, өйткені Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен 

тюлемі бплтын) екі бұсыш, ѐғни Қаса тат псналатқан жюне Йемен бұсыштасы тусалы 

былай деді:  «Пласдыо екеуіне қпл тигізу күнәласды өшіседі. Ал Қағбаны тауар 

жатаушыға табанын (әсбіс) көтесір-түтісген тайын Аллаһ біс игі іт жазады, пныо 

мпйнынан біс күнәні алыр таттайды, әсі пған біс дәсеже жазады. Ал кім Қағбаны жеті 

сет айналта, бұл (пл үшін) біс құлды азат еткендей бплады». Спндай-ақ Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: «Уа, бану ‘Абд Мәнаф! Ешкімге 

пты (Аллаһ) Үйін тауар жатауға және (птында) тәуліктіо кез келген өзі қалаған 

уақытында намаз пқуға бөгет жатамаодас!»  

Қажы өзініо баслық іттесін аѐқтар бплған тпо үйіне қайтуды шеште, пған Аллаһтыо 

Үйімен қпштату тауабын жатау қажет, өйткені Ибн ‘Аббат былай дер жеткізген: ‚Адамдас 

кете баттады, әсі тпнда Пайғамбас (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): «Тпоғы 

псындаған нәстеті (Аллаһтыо) Үйін тауар ету бплмайынша ешкім кетретін», - деді‛. Ал 

егес қажы қпштату тауабын жатаған бплта жюне қандай да біс іттес туындар, пл Меккеде 

қалуға туса келген бплта, пл кетуден алдын тағы да қпштату тауабын жатауға міндетті. 

Етеккісі келген юйелге қпштату тауабын жатау үшін алдымен күту бұйысылған еді, 

алайда кейінісек  мұндай юйелге тазасғанын күтрей-ақ (Меккеден) кете бесуге сұқтат 

етілді, бұл тусалы да Ибн ‘Аббат (Аллаһ пған сазы бплтын): «Пайғамбас (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) етеккісі келген әйелге, егес пл Қағбаныо негізгі тауабын (тауаф әл-

ифада) жатаған бплта, Қағбаны қпштатыр тауар жатаудан бұсын Меккеден кете бесуіне сұқтат 

етті», - дер жеткізгеніндей.  

Қажы Зюм-Зюм туынан бесеке алу үшін, пны алыр кете алатындай мөлшесде өзімен 

бісге алыр кетуіне бплады.  Мыталы: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 
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Өткен матесиалдыо қытқаша түйіндеметі:  

1- (Үлкен) бағанаға (тат лақтысу үшін) Асафатқа басған жплдан батқа 

жплмен басу.  

2- Үлкен бағанаға (юл-жюмсат юл-кубса) Құсбан Айт күні күн шыққаннан 

түтке дейін уадидіо ішкі жағынан тат лақтысу.  

3- Егес қажеттілік бплыр жатта, түттен кейіннен түнге дейін тат лақтысуға 

деген сұқтат.  

4- Әс татты лақтысғанда тюкбіс айту.  

5- Тат лақтысудан бұсын тюлбийѐ төздесін айтуды тпқтату. 

6- Тат лақтысу ихсам халінен «кіші», ѐғни тплық емет шығуды меозейді.  

7- Әт-тюшсик күндесінде тат лақтысу түттен кейін псындалады. Тюшсик 

күндесі бісінші жюне екінші бағаналасға тат лақтысыр бплған тпо 

шетке шығыр, ұзақ уақыт дұға ету қажет.  

8- Қажылықтыо әл-қисан мен әт-тәматтуғ түслесін жатаушы қажылас 

құсбан шалады. Кім құсбандыққа шалатын мал таба алмата, қажылық 

кезінде үш күн юсі үйіне қайтқан тпо тағы жеті күн псаза ұттайды.  

9- Түйе немете тиыс жеті адамныо атынан құсбандыққа шалынады.  

10- Құсбан шалу Минада да, Мекеде де псындала беседі.  

11- Құсбандыққа шалынған малдыо етінен жеу. 

12- Тат лақтысыр бплған тпо хпш иіттес жағу, батты қысу жюне 

юйеліне қптылудан батқа ихсам халінде тыйым талынған баслық 

нюстелесдіо сұқтат етілуі.   

13- Батты по жақтан баттар қысу. 

14- Имамныо Құсбан Айт күніне (байланытты) құтра айтуы.  

15- Қағбаны негізгі тауар (тауаф әт-тадс / тауаф әл-ифада) жатау үшін 

Меккеге аттану, юсі пны псындау басытында алғашқы үш айналымда 

жылдам (юс-самл) жүсмеу.  

                                                                                                                                                                                                            

бплтын) пны туға асналған қайыт шанаштас мен көсіктесде алыр жүсетін. Ол (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) (Зәм-Зәм туын) аусуласдыо үттіне құятын және пласға ішкізетін», - 

дер жеткізіледі. Бұдан қалта, «Минада Мекке алынғанға дейін бплған кезде, пл (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тәлемі бплтын) Сухайл бин ‘Амсға «Бізге Зәм-Зәм туынан жібес әсі (пты ітті) 

таттама!» (деген мазмұндағы) жплдаулас жібесетін, ал пл пған екі үлкен шанаш (Зәм-зәм туын) 

жібесетін».  

Қағбаны тауар жатар біткен тпо, (мешіттен) тпл аѐқрен шығыр: 

 اللهم ص  ال  ِم   وسلم ، اللهم إين أس لك من  ضلك
(мағынаты: «Уа, Аллаһ, Мухаммадқа бейбітшілік рен бесеке бес! Уа, Аллаһ, ақиқатында,  

мен Сенен игілік тілеймін!»), - дер айту кесек. 
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16- Қағбаны тауар жатар бплған тпо Ибсаһим (тұсған) псныныо 

(мақам Ибсаһим) алдында екі сакағат намаз псындау. 

17- Әт-тәматтуғ қажылығын жатаушы қажыныо ют-Сафа мен юл-

Мюсуа асатын тағи жатауы. Әл-Қисан қажығын жатаушы қажы бұл 

тағиді жатамайды.  

18- Құсбан Айт күні псындалатын қажылық сютімдесініо сетін 

тақтау.  

19- Оты сютімдесді псындар бплған тпо ихсам халінен тплық жюне 

тпоғы сет шығу.  

20- Қағбаны негізгі тауар жатар бплғаннан жюне екі сакағат намаз 

псындар бплғаннан кейін Зюм-Зюм (бұлағынан) ту ішу.  

21- Минаға псалу жюне тюшсиктіо үш күндесінде тпнда бплу.  

22- Тюшсиктіо юс күнінде түттен кейін үш бағаналасға 

(жюмасаттасға) тат лақтысу.  

23- Меккеден үйге кетудіо дюл алдында Қағбаны қпштату тауабын  

(тауаф әл-уада’) жатау, юсі пны псындау басытында алғашқы үш 

айналымда жылдам (юс-самл) жүсмеу.  
 

ААЙЙШШААННЫЫОО  ӘӘННГГІІММЕЕССІІННІІОО  ААЯЯҚҚТТААЛЛУУЫЫ  

  

109- [Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) былай деді: «Ақиқатында, Айша 

етеккісі келген күйде қажылықтыо (Аллаһ) Үйін тауар жатаудан өзге баслық 

сәтімдесін псындады»]. 

110- *Ол былай деді: «Ал пл (етеккісінен) тазасған кезде, Қағбаны тауар175 

етті және әт-Сафа мен әл-Мәсуа асатын тағи жатады. Спдан кейін (Пайғамбас 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)) пған: «Міне, енді тен қажылық 

рен умсадан (кейін) ихсам халінен шықтыо», - деді+. 

111- *Ол (Айша) былай деді: «Уа, Аллаһтыо елшіті! Сендес қажылық рен 

умса жатар, кетір баса жатыстыздас, ал мен – тек қажылықты ғана ма?»176. 

*Спнда пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) былай деді: 

«Ақиқатында, теніо (Аллаһтан алатын тауабыо) пласдыо (Аллаһтан алатын 

тауабына) тәйкет бплады».].  

112- *Ол былай деді: «Ақиқатында, мен қажылықты псындағаныма дейін 

жүсегімде (Аллаһтыо) Үйін тауар жатамағаным үшін кісбіо бплатын»]».  
                                                           

175 Яғни Қағбаны негізгі тауар (тауаф әл-ифада) жатау. Әл-Хафиз былай деді (3/480): 

"Хадиттесдіо баслық сиуаяттасы пныо Құсбан Айт күніне қатытты Қағбаны негізгі тауар 

(тауаф әл-ифада) жатағанына ұштатады". 
176 Батқа хадитте пныо: «Адамдас екі тауар алыр қайтуда, ал мен тек біс тауар алыр 

қайтудамын!», - дер айтқаны жеткізіледі. Айшаныо бұл хадитін имам Мутлим келтісген.  
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113- *Жюбис былай деді: «Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі 

бплтын) жұмтақ мінезімен есекшеленетін, тпндықтан да егес пл біс нәстені қалата, 

пл пныо қалауын псындайтын]177. 

114- *Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын): «Я, Абдусахман178! 

Пнымен бісге әт-Тан’имге бас, әсі пл тпл жесден (шығыр) умсатын 

псындатын», - деді. 

115- [Әсі пл қажылықтан кейін умса жатады] [да, кейін] юл-Хатба 

түнінде179 [қайта псалды]]».] 

116- *Жюбис былай деді: «Қпштату қажылығы кезінде180 Аллаһтыо Елшіті 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) түйе үттінде птысыр (Аллаһтыо) 

                                                           

177 Бұл төздес келеті мағынаны қамтиды: «Егес пл дініне жюбіс келтісмейтін нюстені 

қалайтын бплта, мыталы, пныо умса жатау тусалы т.т.т. өтініштесі, пл  (пған Аллаһтыо 

игілігі мен тюлемі бплтын) пныо қалауын псындайтын. Бұл еслі-зайыртыласдыо игілікте 

өміс түсуіне айғақ бплады, өйткені Аллаһ Тағала:    
  ع ش  هناب نم   ف 

«Пласмен жақтылықрен өміс түсіодес», - дер бұйысды («юн-Нита» түсеті, 19-аѐт). 

Ал бұл, ютісете, Аллаһқа деген мпйынтұнушылыққа қатытты. Қз.: юн-Нюуауи.  
178 Редактпсдыо еткестреті: Абдусахман бин Абу Бакс – Айшаныо (Аллаһ пласға сазы 

бплтын) туған ағаты.  
179 Бұл ют-тюшсик күндесінен тпо бісден келетін (ѐғни зул-хижжаныо 13-нен 14-не 

қасаған – седактпсдыо еткестреті) түн. Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) Пайғамбасдыо 

(пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қажылығы тусалы кесемет баѐндар бесгеніне 

қасаматтан, өзінен жеткен хадиттесде Аллаһ Елшітініо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) Қағбаны қпштату тауабын (тауаф әл-уада’) жатағандығы тусалы айтраған. Алайда 

бұл тусалы Айша (Аллаһ пған сазы бплтын) өзініо пқиғатыныо тпоында айтыр кеткен 

бплатын: «Тесео түнде біз үйдіо ішіне жайғатқан Аллаһтыо Елшітіне (пған Аллаһтыо игілігі 

мен тәлемі бплтын) келдік.  Ол менен: «Умсаоды аяқтадыо ба?», - дер тұсады. Мен: «Иә», - 

дер жауар бесдім. Спдан кейін пл тахабаласына жүсетінін хабаслар, жплға аттанды. 

(Аллаһтыо) Үйініо жанынан өтір баса жатыр, пл тао намазына дейін пны тауар жатады, ал 

тпдан тпо Мәдинаға қасай жүсді». Бұл хадитті юл-Бухаси, Мутлим (хадиттіо мютіні пныо 

баѐндауында келтісіледі) жюне Абу Дауд жеткізген. Екі «Сахихта» келген Умасдыо 

хадитіне тюйкет Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) Қағбаны 

қпштату тауар (тауаф әл-уада’) жатағанда да, негізгі тауар (тауаф әл-ифада/тауаф әт-тадс) 

жатағанда да алғашқы үш айналымын жылдам жүсітрен (юс-самл) жүсмеген.  
180 Бұл хадитте, пқысман байқай алатындай, Қағбаны қай тауар жаталғандығы тусалы 

айтылмайды. Отыдан бұсынысақ Аллаһтыо Елшіті (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі 

бплтын) Қағбаныо алғашқы тауабын (тауаф әл-қудум) Меккеге жеткен бпйдан жаѐу 

жатағаны тусалы айтылған бплатын. Ал пты хадитте айтылатын Қағбаны тауар жатауға 

келес бплтақ, пл (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) пны талтты псындады, бұл 

халықтыо көртер ағылуына байланытты еді. Сөйтір, бұл жесде не Қағбаныо негізгі тауабы 

(тауаф әл-ифада), не Қағбамен қпштату тауабы (тауаф әл-уада’) меозелір тұс, ал Аллаһ бұл 

тусалы жақтысақ біледі.  
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Үйін тауар жатады әсі (Қаса) татқа қитық тарты ата таяғын тигізір (өтті). (Ол 

птыны) адамдас пны көсулесі, (пныо сютімдесін) бақылауласы және пған өз 

тұсақтасын қпюласы үшін (іттеді), өйткені пныо айналатына өте көр халық 

жиналған еді»].  

117- *Жюбис былай деді181: «Біс әйел балатын Аллаһтыо Елшітіне (пған 

Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын) қасай көтесді де: «Мынау қажылық жатай 

алады ма182?», - дер тұсады. Ол (пған Аллаһтыо игілігі мен тәлемі бплтын): “Иә, ал 

таған пты үшін тауар (тиітті)”, - дер жауар бесді». ,ют-Тисмизи, Ибн Мюжаһ, 

юл-Бюйһақи}+183. 

Оты жплдас меніо пл тусалы Жюбис (Аллаһ пған сазы бплтын) баѐндаған 

‚Пайғамбасдыо (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын) қажылығы‛ атты 

зесттеуімді аѐқтайды. Кейбіс бауысласымыздыо кеоетіне ілетір, Аллаһ 

пласға игілігімен қайыстын, мен пты кітабымныо тпоында қажылық 

сютімдесініо қытқаша мазмұндаматын келтісемін. Бұл тасау пты сютімдес 

тусалы білуі жюне үйсенуі қажет бплған қажылас үшін есекше көкейтетті 

бплыр табылады.  

Отымен кітар аѐқталды. Споында юлемдесдіо Раббыты – Аллаһқа мақтау-

мадақтас айтамыз! 

                                                           

181 Бұл хадит тпндай-ақ Ибн Аббаттан да жеткізілген. Оты хадиттіо кейбіс жеткізу 

жплдасында бұл тұсақтыо Пайғамбасға (пған Аллаһтыо игілігі мен тюлемі бплтын)  

Меккеден Мюдинаға қайту кезінде юс-Рауха деген жесде қпйылғаны хабасланады. Дюл 

тпндықтан да мен (ѐғни шейх юл-Әлбани – седактпсдыо еткестреті) аталған хадитті пты 

кітартыо тпоында келтісдім.  
182 Редактпсдыо еткестреті: ѐғни баланыо қажылығы жасамды бплады ма?   
183 Яғни бұл юйел (бүкіл қажылық басытында) өзімен балатын алыр жүсгені үшін, 

тпндай-ақ бала ихсамда тыйым талынған нюстелесден тыйылуына жюне қажы 

псындайтын амалдасды псындауына ықрал етір жүсгені үшін тауар алады. Ән-Нюуауи 

былай деді: «Әш-Шәфи’и, Мәлик, Ахмад және ғалымдасдыо көршілігі пты хадитті бала жатаған 

қажылық жасамды (тахих) бплады, әсі пл тпл үшін Аллаһ тасарынан масаратталады дегенге 

дәлел сетінде райдаланған. Дете де, бала кәмелет жатына тплған кезде, қажылығын (Итламныо 

сүкінініо бісі сетінде) қайта псындауы қажет, өйткені пныо кәмелетке тплмағанға дейін 

жатаған қажылығы нәріл бплыр табылады әсі пл үшін (расыз қажылық сетінде – аудасмашыдан 

(қаз.)) етертелмейді». «Бала жатаған қажылық етертеледі» дер айтатын шағын тпр 

адамдасдан батқа баслық ғалымдас бісауызды птыны айтады. Аталған рікіс жпғасыда 

айтылған төзге тірті назас бұсмайтын ғалымдасдыо батым бөлігініо рікісіне қайшы 

келеді. Өз кезегінде, Абу Ханифа: «Бала жатаған қажылық жасамды бплыр табылмайды», - 

деді.  Абу Ханифаныо тесіктесі: «Ақиқатында, плас (яғни балалас) қажылықтыо (сәтімдесін) 

үйсену мақтатында пны тәжісибе үшін жатайтын. Олас қажылықты, міне, пты үшін 

жатайтын», - деген. Ән-Нюуауи былай деді: «Бұл хадит пласдыо (рікісін) тесітке шығасады». 


